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ODBORI OBČINSKEGA SVET 

NADZORNI ODBOR 

 
 

ZADEVA: Poročilo o izvrševanju Proračuna občine Žirovnica v prvem polletju leta 2019 

 
Glede na to, da v mesecu juliju v Programu dela Občinskega sveta za leto 2019 ni predvidene seje, ter 

da 63. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in spremembe) določa, da župan v juliju 
poroča občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, vam v prilogi 

pošiljamo Poročilo o realizaciji proračuna občine Žirovnica za obdobje od 1.1.2019 do 30.6.2019. 
Vsa morebitna pojasnila oziroma vprašanja v zvezi z zadevnim poročilom vam bodo podana na 
naslednji seji občinskega sveta. 

Občinski svet občine Žirovnica je proračun za leto 2019 sprejel na svoji 1. seji dne 10.1.2019, prvi 
rebalans proračuna pa na 4. seji dne 6.6.2019. 

V Obdobju 1.1.2019 do 30.06.2019 je bilo v proračun vplačano 1.836.651 EUR prihodkov oziroma. 
41,8% načrtovanih prihodkov. V tem obdobju je bilo iz proračuna izplačano 1.543.992 EUR odhodkov 

oziroma 31,5% načrtovanih odhodkov. V Računu finančnih terjatev in naložb je v prvem polletju 

izkazano 35.104 EUR prejemkov 35.350 EUR izdatkov. V računu financiranja je realizirano odplačilo 
glavnice dolga v višini 17.142 EUR. Prav tako račun financiranja na dan 30.06.2019 izkazuje povišanje 

stanja sredstev na računih v višini 275.271 EUR, tako da je skupno stanje sredstev na računu na dan 
30.6.2019 izkazano v višini 653.387 EUR. 

Polletna realizacija tekočih izdatkov proračuna (tekoči odhodki in tekoči transferi) je znašala 1.229.334 
EUR oziroma 42 % načrtovanih tekočih izdatkov proračuna (plan: 2.941.915 EUR).  

Polletna realizacija investicijskega dela odhodkov proračuna (investicijski odhodki in investicijski 
transferi) je znašala 314.659 EUR oziroma 16% načrtovanih odhodkov za te namene (plan: 1.956.048 
EUR). Natančnejša pojasnila so podana v poročilu. 
Podatki o realizaciji proračuna za prvo polletje so razdeljeni na: 

 splošni del proračuna, ki vsebuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 
naložb in račun financiranja, 

 posebni del proračuna (realizacija finančnega načrta). 
Poročilo o izvrševanju finančnega načrta zajema naslednje postavke: 

 sprejeti proračun, ki vključuje rebalans proračuna, katerega je občinski svet sprejel na svoji 4. 

seji dne 6.6.2019, 
 veljavni proračun: vključuje plan s prerazporeditvami, za katere je pooblaščen župan, 
 oceno realizacije proračuna do konca leta 2019 

 realizacijo odhodkov za obdobje 01.01.2019 do 30.06.2019. 

 

S spoštovanjem. 
 

Pripravila:  
Petra Žvan, univ.dipl.ekon. 

Leopold Pogačar 

ŽUPAN 

Poslati: 

- naslovnik 
- zbirka dokumentarnega gradiva 

mailto:obcina@zirovnica.si


PRORAČUN OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2019

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

sprejeti
proračun

2019

veljavni
proračun

ocena
realizacije

2019
(1) (2) (3)

realizirani
proračun

1.1.-30.6.2019
(4) (4)/(2)

Indeks
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 4.015.0354.389.7394.389.739 1.836.651 41,8

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.689.8044.064.5084.064.508 1.746.569 43,0

70 DAVČNI PRIHODKI 2.923.7142.923.7142.923.714 1.355.197 46,4

700 Davki na dohodek in dobiček 2.515.5862.515.5862.515.586 1.257.802 50,0

7000 Dohodnina 2.515.5862.515.5862.515.586 1.257.802 50,0

703 Davki na premoženje 370.489370.489370.489 68.787 18,6

7030 Davki na nepremičnine 314.037314.037314.037 6.983 2,2

7031 Davki na premičnine 452452452 424 93,7

7032 Davki na dediščine in darila 15.00015.00015.000 29.249 195,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 41.00041.00041.000 32.131 78,4

704 Domači davki na blago in storitve 37.63937.63937.639 20.534 54,6

7044 Davki na posebne storitve 500500500 389 77,8

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 37.13937.13937.139 20.144 54,2

706 Drugi davki in prispevki 000 8.075 ---

7060 Drugi davki in prispevki 000 8.075 ---

71 NEDAVČNI PRIHODKI 766.0901.140.7941.140.794 391.371 34,3

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 467.602467.602467.602 225.842 48,3

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 74.29674.29674.296 35.350 47,6

7102 Prihodki od obresti 600600600 302 50,3

7103 Prihodki od premoženja 392.706392.706392.706 190.191 48,4

711 Takse in pristojbine 4.7004.7004.700 2.565 54,6

7111 Upravne takse in pristojbine 4.7004.7004.700 2.565 54,6

Stran 1 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

sprejeti
proračun

2019

veljavni
proračun

ocena
realizacije

2019
(1) (2) (3)

realizirani
proračun

1.1.-30.6.2019
(4) (4)/(2)

Indeks
2019

712 Globe in druge denarne kazni 8.5408.5408.540 3.540 41,5

7120 Globe in druge denarne kazni 8.5408.5408.540 3.540 41,5

714 Drugi nedavčni prihodki 285.248659.952659.952 159.424 24,2

7141 Drugi nedavčni prihodki 285.248659.952659.952 159.424 24,2

72 KAPITALSKI PRIHODKI 130.000130.000130.000 71.724 55,2

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 130.000130.000130.000 71.724 55,2

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 125.000125.000125.000 66.711 53,4

7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 5.0005.0005.000 5.014 100,3

74 TRANSFERNI PRIHODKI 195.231195.231195.231 18.359 9,4

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 195.231195.231195.231 18.359 9,4

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 195.231195.231195.231 18.359 9,4

Stran 2 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

sprejeti
proračun

2019

veljavni
proračun

ocena
realizacije

2019
(1) (2) (3)

realizirani
proračun

1.1.-30.6.2019
(4) (4)/(2)

Indeks
2019

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.523.2594.897.9634.897.963 1.543.992 31,5
40 TEKOČI ODHODKI 1.318.8281.318.8281.320.328 551.380 41,8

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 276.527276.527276.527 120.363 43,5

4000 Plače in dodatki 253.800253.800253.800 106.898 42,1

4001 Regres za letni dopust 7.1877.1877.187 6.206 86,4

4002 Povračila in nadomestila 11.54011.54011.540 4.861 42,1

4004 Sredstva za nadurno delo 4.0004.0004.000 2.397 59,9

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 45.35045.35045.350 19.432 42,9

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 22.90022.90022.900 9.893 43,2

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 18.42018.42018.420 7.926 43,0

4012 Prispevek za zaposlovanje 180180180 67 37,3

4013 Prispevek za starševsko varstvo 300300300 112 37,3

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.5503.5503.550 1.434 40,4

402 Izdatki za blago in storitve 921.377921.377921.377 406.578 44,1

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 206.326206.326202.443 80.274 38,9

4021 Posebni material in storitve 19.41819.41819.418 2.578 13,3

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 48.79948.79948.799 26.644 54,6

4024 Izdatki za službena potovanja 6.2006.2006.200 2.153 34,7

4025 Tekoče vzdrževanje 488.263488.263488.263 234.968 48,1

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 12.24612.24612.246 10.055 82,1

4029 Drugi operativni odhodki 140.125140.125144.008 49.906 35,6

403 Plačila domačih obresti 100100100 7 6,8

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 100100100 7 6,8

409 Rezerve 75.47475.47476.974 5.000 6,6

4090 Splošna proračunska rezervacija 70.47470.47471.974 0 0,0

4091 Proračunska rezerva 5.0005.0005.000 5.000 100,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

sprejeti
proračun

2019

veljavni
proračun

ocena
realizacije

2019
(1) (2) (3)

realizirani
proračun

1.1.-30.6.2019
(4) (4)/(2)

Indeks
2019

41 TEKOČI TRANSFERI 1.623.0871.623.0871.621.587 677.954 41,8

410 Subvencije 15.56015.56015.560 14.663 94,2

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 15.56015.56015.560 14.663 94,2

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 813.062813.062813.062 386.472 47,5

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.00018.00018.000 5.500 30,6

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4.0004.0004.000 1.785 44,6

4119 Drugi transferi posameznikom 791.062791.062791.062 379.187 47,9

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 254.741254.741253.241 89.322 35,1

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 254.741254.741253.241 89.322 35,1

413 Drugi tekoči domači transferi 539.724539.724539.724 187.497 34,7

4130 Tekoči transferi občinam 35.40135.40135.401 15.691 44,3

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17.51217.51217.512 8.736 49,9

4133 Tekoči transferi v javne zavode 471.409471.409471.409 160.457 34,0

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 15.40215.40215.402 2.612 17,0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.471.3301.846.0341.846.034 303.274 16,4

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.471.3301.846.0341.846.034 303.274 16,4

4200 Nakup zgradb in prostorov 188.000188.000188.000 0 0,0

4201 Nakup prevoznih sredstev 139.285139.285139.285 0 0,0

4202 Nakup opreme 24.31024.31023.800 1.089 4,5

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 10.93210.93210.800 2.219 20,3

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 657.5051.032.2091.032.319 246.727 23,9

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 99.05399.05399.695 23.935 24,2

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 149.620149.620149.620 6.474 4,3

4207 Nakup nematerialnega premoženja 400400400 0 0,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 202.225202.225202.115 22.829 11,3
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

sprejeti
proračun

2019

veljavni
proračun

ocena
realizacije

2019
(1) (2) (3)

realizirani
proračun

1.1.-30.6.2019
(4) (4)/(2)

Indeks
2019

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 110.014110.014110.014 11.385 10,4

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 16.70016.70016.700 7.276 43,6

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 16.70016.70016.700 7.276 43,6

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 93.31493.31493.314 4.110 4,4

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 93.31493.31493.314 4.110 4,4

Stran 5 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

sprejeti
proračun

2019

veljavni
proračun

ocena
realizacije

2019
(1) (2) (3)

realizirani
proračun

1.1.-30.6.2019
(4) (4)/(2)

Indeks
2019

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-508.224 -508.224-508.224 292.659 ---

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-508.724 -508.724-508.724 292.364 ---

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

1.122.593 747.8891.122.593 517.236 46,1

Stran 6 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

sprejeti
proračun

2019

veljavni
proračun

ocena
realizacije

2019
(1) (2) (3)

realizirani
proračun

1.1.-30.6.2019
(4) (4)/(2)

Indeks
2019

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

35.10435.10435.104 35.104 100,0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 35.10435.10435.104 35.104 100,0

751 Prodaja kapitalskih deležev 35.10435.10435.104 35.104 100,0

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 35.10435.10435.104 35.104 100,0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 35.35035.35035.350 35.350 100,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 35.35035.35035.350 35.350 100,0

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 35.35035.35035.350 35.350 100,0

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 35.35035.35035.350 35.350 100,0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

-246 -246-246 -246 100,1

Stran 7 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

C. RAČUN FINANCIRANJA

sprejeti
proračun

2019

veljavni
proračun

ocena
realizacije

2019
(1) (2) (3)

realizirani
proračun

1.1.-30.6.2019
(4) (4)/(2)

Indeks
2019

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 164.638164.638164.638 0 0,0
50 ZADOLŽEVANJE 164.638164.638164.638 0 0,0

500 Domače zadolževanje 164.638164.638164.638 0 0,0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 100.000100.000100.000 0 0,0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 64.63864.63864.638 0 0,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 34.28434.28434.284 17.142 50,0
55 ODPLAČILA DOLGA 34.28434.28434.284 17.142 50,0

550 Odplačila domačega dolga 34.28434.28434.284 17.142 50,0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 20.59120.59120.591 10.295 50,0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 13.69313.69313.693 6.846 50,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)

-378.116 -378.116-378.116 275.271 ---

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 130.354 130.354130.354 -17.142 ---

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 508.224 508.224508.224 -292.659 ---

378.116XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 378378.116 378.116

Stran 8 od 8



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Žirovnica za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PRORAČUN OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2019

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

01 - OBČINSKI SVET

sprejeti

proračun

2019

veljavni

proračun

2019

ocena

realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

realizirani

proračun

1.1.-30.6.2019

(4)

01 OBČINSKI SVET 94.88994.88994.889 62,158.961

42.23901 POLITIČNI SISTEM 42.23942.239 57,324.200

42.2390101 Politični sistem 42.23942.239 57,324.200

38.48701019001 Dejavnost občinskega sveta 38.48738.487 54,420.918

24.1710101 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA 24.17124.171 75,018.124
7.3714020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.3717.371 48,83.597

16.8004029 Drugi operativni odhodki 16.80016.800 86,514.527

2.0160102 POLITIČNE STRANKE 2.0162.016 50,01.008
2.0164120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.0162.016 50,01.008

12.3000103 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV 12.30012.300 14,51.786
10.1604020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.16010.160 1,4140

2.1404029 Drugi operativni odhodki 2.1402.140 76,91.646

3.75201019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 3.7523.752 87,53.282

3.7520111 OBČINSKE VOLITVE 3.7523.752 87,53.282
5904020 Pisarniški in splošni material in storitve 590832 20,6121

2.2494022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.2492.249 100,02.249

9134029 Drugi operativni odhodki 913671 99,9912

Stran: 1 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

01 - OBČINSKI SVET

sprejeti

proračun

2019

veljavni

proračun

2019

ocena

realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

realizirani

proračun

1.1.-30.6.2019

(4)

4.00003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 4.0004.000 82,43.294

4.0000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 4.0004.000 82,43.294

4.00003029002 Mednarodno sodelovanje občin 4.0004.000 82,43.294

4.0000301 MEDNARODNO SODELOVANJE 4.0004.000 82,43.294
4.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.0004.000 82,43.294

48.65004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 48.65048.650 64,731.467

7.3000401 Kadrovska uprava 7.3007.300 0,641

7.30004019001 Vodenje kadrovskih zadev 7.3007.300 0,641

7.3000401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA 7.3007.300 0,641
2.2414020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.2412.241 1,841

594021 Posebni material in storitve 5959 0,00

5.0004119 Drugi transferi posameznikom 5.0005.000 0,00

41.3500403 Druge skupne administrativne službe 41.35041.350 76,031.426

8.00004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 8.0008.000 50,34.025

8.0000411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI 8.0008.000 50,34.025
8.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.0008.000 50,34.025

33.35004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 33.35033.350 82,227.401

8.5000422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) 8.5008.500 90,87.716
8.3504020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.3508.350 90,67.567

1504029 Drugi operativni odhodki 150150 99,3149

3.0000423 OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ) 3.0003.000 0,00
3.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.0003.000 0,00

16.3500424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) 16.35016.350 100,016.343
15.4324020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.43215.432 100,015.430

9184029 Drugi operativni odhodki 918918 99,5913

Stran: 2 od 25
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5000425 OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER) 500500 0,00
5004020 Pisarniški in splošni material in storitve 500500 0,00

5.0000426 OSTALE PRIREDITVE 5.0005.000 66,83.342
5.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.0005.000 66,83.342

Stran: 3 od 25
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02 NADZORNI ODBOR 2.7002.7002.700 62,11.678

2.70002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.7002.700 62,11.678

2.7000203 Fiskalni nadzor 2.7002.700 62,11.678

2.70002039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.7002.700 62,11.678

2.7000211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 2.7002.700 62,11.678
2.7004029 Drugi operativni odhodki 2.7002.700 62,11.678

Stran: 4 od 25
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03 ŽUPAN 125.647125.647125.147 43,554.651

105.94201 POLITIČNI SISTEM 105.942105.942 40,843.180

105.9420101 Politični sistem 105.942105.942 40,843.180

105.94201019003 Dejavnost župana in podžupanov 105.942105.942 40,843.180

61.6270121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 61.62761.627 49,030.169
39.8004000 Plače in dodatki 39.80039.800 48,419.252

8874001 Regres za letni dopust 887887 100,0887

1.0404002 Povračila in nadomestila 1.0401.040 45,6474

3.6004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.6003.600 47,41.706

2.9204011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.9202.920 46,81.367

304012 Prispevek za zaposlovanje 3030 38,612

504013 Prispevek za starševsko varstvo 5050 38,519

5504015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 550550 45,3249

2.0004024 Izdatki za službena potovanja 2.0002.000 46,6932

10.7504029 Drugi operativni odhodki 10.75010.750 49,05.272

23.5150122 PROTOKOL 23.51523.515 18,74.403
16.4664020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.46616.466 25,24.149

6.9694021 Posebni material in storitve 6.9696.969 2,5174

804029 Drugi operativni odhodki 8080 100,080

20.8000123 INFORMIRANJE 20.80020.800 41,48.608
20.1104020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.11020.110 41,18.260

6904029 Drugi operativni odhodki 690690 50,5348

2.50004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.5002.000 0,00

2.5000403 Druge skupne administrativne službe 2.5002.000 0,00

2.50004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.5002.000 0,00

2.5000421 POKROVITELJSTVA 2.5002.000 0,00
2.5004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.5002.000 0,00

Stran: 5 od 25
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1.90006 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.9001.900 31,9606

1.9000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.9001.900 31,9606

1.90006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.9001.900 31,9606

1.9000627 KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE 1.9001.900 31,9606
6004020 Pisarniški in splošni material in storitve 600600 48,3290

1.3004029 Drugi operativni odhodki 1.3001.300 24,4317

15.30516 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

15.30515.305 71,010.865

15.3051603 Komunalna dejavnost 15.30515.305 71,010.865

15.30516039004 Praznično urejanje naselij 15.30515.305 71,010.865

15.3051606 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ 15.30515.305 71,010.865
15.3054029 Drugi operativni odhodki 15.30515.305 71,010.865

Stran: 6 od 25
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04 OBČINSKA UPRAVA 4.300.0234.674.7274.675.227 30,61.428.702

1.90002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.9001.900 48,6923

1.9000202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.9001.900 48,6923

1.90002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.9001.900 48,6923

1.9000201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 1.9001.900 48,6923
1.9004029 Drugi operativni odhodki 1.9001.900 48,6923

3.50004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.5003.500 13,7478

3.5000403 Druge skupne administrativne službe 3.5003.500 13,7478

3.50004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.5003.500 13,7478

3.5000431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 3.5003.500 13,7478
1.2904021 Posebni material in storitve 1.2901.290 0,00

2.2104025 Tekoče vzdrževanje 2.2102.210 21,6478

436.92306 LOKALNA SAMOUPRAVA 436.923436.923 38,8169.343

16.0820601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 16.08216.082 18,32.942

68006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 680680 48,6330

6800621 ČLANARINA SOS 680680 48,6330
6804029 Drugi operativni odhodki 680680 48,6330

15.40206019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 15.40215.402 17,02.612

7.8360625 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA 7.8367.836 33,32.612
7.8364135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 7.8367.836 33,32.612

7.5660626 LAS GORENJSKA KOŠARICA 7.5667.566 0,00
7.5664135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 7.5667.566 0,00

Stran: 7 od 25
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420.8410603 Dejavnost občinske uprave 420.841420.841 39,5166.401

391.24106039001 Administracija občinske uprave 391.241391.241 41,0160.295

273.0000601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE 273.000273.000 42,4115.830
214.0004000 Plače in dodatki 214.000214.000 41,087.647

6.3004001 Regres za letni dopust 6.3006.300 84,45.320

10.5004002 Povračila in nadomestila 10.50010.500 41,84.387

4.0004004 Sredstva za nadurno delo 4.0004.000 59,92.397

19.3004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 19.30019.300 42,48.188

15.5004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 15.50015.500 42,36.559

1504012 Prispevek za zaposlovanje 150150 37,056

2504013 Prispevek za starševsko varstvo 250250 37,093

3.0004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.0003.000 39,51.185

81.2100602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 81.21081.210 33,226.944
25.4004020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.40025.400 37,49.486

5004021 Posebni material in storitve 500500 0,00

12.5004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 12.50012.500 55,36.913

3.9004024 Izdatki za službena potovanja 3.9003.900 30,41.187

19.5004025 Tekoče vzdrževanje 19.50019.500 37,87.378

19.4104029 Drugi operativni odhodki 19.41019.410 10,21.980

25.2750603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA 25.27525.275 48,212.186
25.2754130 Tekoči transferi občinam 25.27525.275 48,212.186

11.7560604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA 11.75611.756 45,45.335
1.8304020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.8301.830 100,01.830

9.9264130 Tekoči transferi občinam 9.9269.926 35,33.505

29.60006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 29.60029.600 20,66.106

5.0000611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE 5.0005.000 21,81.089
4.3104202 Nakup opreme 4.3103.800 25,31.089

2904203 Nakup drugih osnovnih sredstev 290800 0,00

4004207 Nakup nematerialnega premoženja 400400 0,00

Stran: 8 od 25
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14.6000612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 14.60014.600 34,45.017
3.6834020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.6833.683 22,8839

5.6504022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.6505.650 56,93.213

4.7674025 Tekoče vzdrževanje 4.7674.767 20,2965

5004029 Drugi operativni odhodki 500500 0,00

10.0000613 POSL. PROSTOR BREZNICA 3  (INVESTICIJE) 10.00010.000 0,00
10.0004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.00010.000 0,00

139.61507 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 139.615139.615 36,250.554

139.6150703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 139.615139.615 36,250.554

24.70907039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 24.70924.709 30,27.472

24.7090701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 24.70924.709 30,27.472
2.8504020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.8502.850 9,3265

1.8004021 Posebni material in storitve 1.8001.800 0,00

3004024 Izdatki za službena potovanja 300300 11,234

8.3004029 Drugi operativni odhodki 8.3008.300 57,14.736

6.4594120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.4596.459 15,51.000

5.0004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.0005.000 28,71.437

114.90607039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 114.906114.906 37,543.081

8.2090711 GASILSKA ZVEZA JESENICE 8.2098.209 44,63.664
8.2094120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.2098.209 44,63.664

45.1840712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 45.18445.184 22,310.066
45.1844120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 45.18445.184 22,310.066

44.8130713 GARS JESENICE 44.81344.813 49,322.076
44.8134120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 44.81344.813 49,322.076

6.7000714 PRENOS POŽARNE TAKSE 6.7006.700 0,00
6.7004315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 6.7006.700 0,00

Stran: 9 od 25
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10.0000715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE 10.00010.000 72,87.276
10.0004315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 10.00010.000 72,87.276

3.45008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.4503.450 9,6329

3.4500802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.4503.450 9,6329

3.45008029001 Prometna varnost 3.4503.450 9,6329

3.4500801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU 3.4503.450 9,6329
1.7504020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.7501.750 18,8329

1.7004029 Drugi operativni odhodki 1.7001.700 0,00

107.66311 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 107.663107.663 10,911.727

21.3001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 21.30021.300 53,511.403

21.30011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 21.30021.300 53,511.403

8.3001101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO 8.3008.300 89,27.403
8.3004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.3008.300 89,27.403

4.0001103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 4.0004.000 100,04.000
4.0004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.0004.000 100,04.000

9.0001105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA 9.0009.000 0,00
9.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.0009.000 0,00

2.2721103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.2722.272 13,6309

2.27211039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.2722.272 13,6309

2.2721121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 2.2722.272 13,6309
1.5004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.5001.500 20,6309

7724026 Poslovne najemnine in zakupnine 772772 0,00

Stran: 10 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04 - OBČINSKA UPRAVA

sprejeti

proračun

2019

veljavni

proračun

2019

ocena

realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

realizirani

proračun

1.1.-30.6.2019

(4)

84.0911104 Gozdarstvo 84.09184.091 0,015

84.09111049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 84.09184.091 0,015

84.0911131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 84.09184.091 0,015
30.0004025 Tekoče vzdrževanje 30.00030.000 0,00

164029 Drugi operativni odhodki 1616 95,515

50.0004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.00050.000 0,00

4.0754208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.0754.075 0,00

30.30012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 30.30030.300 66,020.000

5.3001204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 5.3005.300 0,00

5.30012049001 Oskrba s plinom 5.3005.300 0,00

5.3001221 PLINOVOD ŽIROVNICA 5.3005.300 0,00
5.3004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.3005.300 0,00

25.0001206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 25.00025.000 80,020.000

25.00012069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 25.00025.000 80,020.000

25.0001231 IZVAJANJE LEK 25.00025.000 80,020.000
5.0004029 Drugi operativni odhodki 5.0005.000 0,00

20.0004119 Drugi transferi posameznikom 20.00020.000 100,020.000

828.84513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 828.845828.845 39,7328.651

828.8451302 Cestni promet in infrastruktura 828.845828.845 39,7328.651

267.30013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 267.300267.300 66,3177.227

170.0001301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 170.000170.000 55,694.473
1.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.0001.000 0,00

169.0004025 Tekoče vzdrževanje 169.000169.000 55,994.473
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97.3001302 ZIMSKA SLUŽBA 97.30097.300 85,182.754
97.3004025 Tekoče vzdrževanje 97.30097.300 85,182.754

237.89513029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 237.895237.895 43,3103.050

157.5051321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) 157.505157.505 65,4103.050
109.1824204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 109.182109.182 83,190.682

11.6204206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 11.62011.620 0,00

36.7034208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 36.70336.703 33,712.369

14.8901322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 14.89014.890 0,00
14.8904208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.89014.890 0,00

65.5001323 OBVOZNICA VRBA 65.50065.500 0,00
20.0004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 20.00020.000 0,00

45.5004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 45.50045.500 0,00

258.65013029003 Urejanje cestnega prometa 258.650258.650 6,416.531

258.6501331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA 258.650258.650 6,416.531
18.1594020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.15918.159 33,66.093

59.5704025 Tekoče vzdrževanje 59.57059.570 16,39.718

15.7014029 Drugi operativni odhodki 15.70115.701 0,00

30.0004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.00030.000 0,00

108.0004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 108.000108.000 0,00

27.2204208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 27.22027.220 2,6720

65.00013029004 Cestna razsvetljava 65.00065.000 49,031.843

25.0001341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) 25.00025.000 53,113.283
25.0004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 25.00025.000 53,113.283

20.0001342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) 20.00020.000 54,210.829
2.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.0002.000 0,00

18.0004025 Tekoče vzdrževanje 18.00018.000 60,210.829
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20.0001343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) 20.00020.000 38,77.730
17.8904204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 17.89018.000 42,67.623

2.0004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.0002.000 0,00

1104208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1100 97,4107

474.84814 GOSPODARSTVO 474.848474.848 14,870.056

23.2831402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 23.28323.283 16,43.813

23.28314029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 23.28323.283 16,43.813

5.2511401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA 5.2515.251 62,13.260
1.9914029 Drugi operativni odhodki 1.9911.991 0,00

3.2604102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.2603.260 100,03.260

18.0321402 RAZVOJNI PROGRAMI 18.03218.032 3,1553
10.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.00010.000 0,00

8.0324029 Drugi operativni odhodki 8.0328.032 6,9553

451.5651403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 451.565451.565 14,766.242

451.56514039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 451.565451.565 14,766.242

38.1001411 UREDITEV  ZAVRŠNICE 38.10038.100 4,31.632
7.5004133 Tekoči transferi v javne zavode 7.5007.500 10,6795

30.6004323 Investicijski transferi javnim zavodom 30.60030.600 2,7837

222.9651413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 222.965222.965 28,563.624
200.6654133 Tekoči transferi v javne zavode 200.665200.665 31,162.490

22.3004323 Investicijski transferi javnim zavodom 22.30022.300 5,11.134

2.5001414 E-TOČKE 2.5002.500 39,5987
2.5004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.5002.500 39,5987

188.0001415 TURISTIČNI CENTER VRBA 188.000188.000 0,00
188.0004200 Nakup zgradb in prostorov 188.000188.000 0,00
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467.29015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 467.290467.290 20,997.415

467.2901502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 467.290467.290 20,997.415

13.00015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 13.00013.000 21,62.804

9.0001501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 9.0009.000 4,9441
5.0004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.0005.000 8,8441

4.0004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.0004.000 0,00

4.0001502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 4.0004.000 59,12.363
3.6774020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.6773.677 64,32.363

3234025 Tekoče vzdrževanje 323323 0,00

454.29015029002 Ravnanje z odpadno vodo 454.290454.290 20,894.611

20.0001511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE 20.00020.000 51,310.265
20.0004025 Tekoče vzdrževanje 20.00020.000 51,310.265

409.2901512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 409.290409.290 15,663.913
360.8104204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 360.810360.810 16,358.807

28.6054205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 28.60528.605 10,53.002

19.8754208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.87519.875 10,62.103

25.0001514 METEORNA KANALIZACIJA 25.00025.000 81,720.433
22.0004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 22.00022.000 92,920.433

3.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.0003.000 0,00
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255.39516 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

255.395255.395 43,8111.912

31.8601602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 31.86031.860 36,911.741

9.86016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 9.8609.860 35,63.505

9.8601605 GEOINFORMACIJSKI SISTEM 9.8609.860 35,63.505
3.1534020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.1533.153 49,61.564

6.7074025 Tekoče vzdrževanje 6.7076.707 29,01.941

22.00016029003 Prostorsko načrtovanje 22.00022.000 37,48.236

11.1251601 URBANIZEM 11.1257.000 56,86.320
11.1254020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.1257.000 56,86.320

10.8751602 IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC 10.87515.000 17,61.916
10.8754029 Drugi operativni odhodki 10.87515.000 17,61.916

179.3651603 Komunalna dejavnost 179.365179.365 48,587.054

102.01516039001 Oskrba z vodo 102.015102.015 73,575.014

11.0001611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 11.00011.000 33,73.701
11.0004025 Tekoče vzdrževanje 11.00011.000 33,73.701

91.0151613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 91.01591.015 78,471.313
64.4414204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 64.44164.441 100,064.433

18.0904205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18.09018.090 2,8500

8.4844208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.4848.484 75,26.380

5.00016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.0005.000 6,8342

5.0001621 UREDITEV POKOPALIŠČA 5.0005.000 6,8342
6424203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6420 53,2342

4.3584205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.3585.000 0,00
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72.35016039003 Objekti za rekreacijo 72.35072.350 16,211.698

36.0001631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC 36.00036.000 18,36.576
1004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100100 0,00

35.9004025 Tekoče vzdrževanje 35.90035.900 18,36.576

36.3501633 OTROŠKA IGRIŠČA 36.35036.350 14,15.122
1004020 Pisarniški in splošni material in storitve 100100 0,00

7004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700700 0,00

7.0004025 Tekoče vzdrževanje 7.0007.000 36,02.520

1.3004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.3001.300 51,3667

7.2504029 Drugi operativni odhodki 7.2507.250 26,71.935

20.0004202 Nakup opreme 20.00020.000 0,00

17.3001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 17.30017.300 13,82.386

10.00016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 10.00010.000 0,00

10.0001641 STANOVANJA (INVESTICIJE) 10.00010.000 0,00
10.0004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.00010.000 0,00

7.30016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 7.3007.300 32,72.386

7.3001651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) 7.3007.300 32,72.386
1.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.0001.000 0,00

1004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100100 0,00

6.0004025 Tekoče vzdrževanje 6.0006.000 39,82.386

2004026 Poslovne najemnine in zakupnine 200200 0,00

26.8701606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 26.87026.870 39,910.730

9.67016069001 Urejanje občinskih zemljišč 9.6709.670 34,73.354

9.6701661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI 9.6709.670 34,73.354
4.0004021 Posebni material in storitve 4.0004.000 24,4977

1.9204026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.9201.920 99,41.908

3.7504029 Drugi operativni odhodki 3.7503.750 12,5469
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17.20016069002 Nakup zemljišč 17.20017.200 42,97.376

17.2001671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 17.20017.200 42,97.376
4.0004021 Posebni material in storitve 4.0004.000 15,9634

3.2004029 Drugi operativni odhodki 3.2003.200 8,4268

10.0004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 10.00010.000 64,76.474

167.54717 ZDRAVSTVENO VARSTVO 167.547167.547 7,612.649

139.2851702 Primarno zdravstvo 139.285139.285 0,00

139.28517029001 Dejavnost zdravstvenih domov 139.285139.285 0,00

139.2851701 INVESTICIJA V ZDRAVSTVENO POSTAJO (ZD JESENICE) 139.285139.285 0,00
139.2854201 Nakup prevoznih sredstev 139.285139.285 0,00

28.2621707 Drugi programi na področju zdravstva 28.26228.262 44,812.649

17.51217079001 Nujno zdravstveno varstvo 17.51217.512 49,98.736

17.5121711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 17.51217.512 49,98.736
17.5124131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 17.51217.512 49,98.736

10.75017079002 Mrliško ogledna služba 10.75010.750 36,43.913

10.7501721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI 10.75010.750 36,43.913
2004130 Tekoči transferi občinam 200200 0,00

10.5504133 Tekoči transferi v javne zavode 10.55010.550 37,13.913
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337.14218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 711.846711.346 21,5152.933

30.1521802 Ohranjanje kulturne dediščine 30.15230.152 91,427.553

30.15218029001 Nepremična kulturna dediščina 30.15230.152 91,427.553

1.9701801 JANŠEV ČEBELNJAK 1.9701.970 30,3597
1.1704026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.1701.170 51,0597

8004133 Tekoči transferi v javne zavode 800800 0,00

28.1821802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 28.18228.182 95,726.957
8004021 Posebni material in storitve 800800 99,1793

9864025 Tekoče vzdrževanje 986986 99,6982

25.1824204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.18225.182 100,025.182

1.2144323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.2141.214 0,00

114.1821803 Programi v kulturi 114.182114.182 46,853.488

77.92818039001 Knjižničarstvo in založništvo 77.92877.928 48,637.859

75.4281821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE 75.42875.428 50,237.859
75.4284133 Tekoči transferi v javne zavode 75.42875.428 50,237.859

2.5001822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE) 2.5002.500 0,00
2.5004323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.5002.500 0,00

23.37018039003 Ljubiteljska kultura 23.37023.370 25,76.008

5.5001841 KULTURNI PROJEKTI 5.5005.500 0,00
5.5004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.5005.500 0,00

16.8001842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA 16.80016.800 29,44.938
16.8004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.80016.800 29,44.938

1.0701843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA 1.0701.070 100,01.070
1.0704120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.0701.070 100,01.070
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12.88418039005 Drugi programi v kulturi 12.88412.884 74,79.621

12.8841851 KULTURNA DVORANA 12.88412.884 74,79.621
6.8844026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.8846.884 100,06.883

6.0004133 Tekoči transferi v javne zavode 6.0006.000 45,62.738

5.0001804 Podpora posebnim skupinam 5.0004.500 76,43.822

5.00018049004 Programi drugih posebnih skupin 5.0004.500 76,43.822

5.0001861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE 5.0004.500 76,43.822
5.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.0004.500 76,43.822

187.8081805 Šport in prostočasne aktivnosti 562.512562.512 12,168.070

186.26818059001 Programi športa 560.972560.972 12,168.070

66.5001871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 66.50066.500 42,428.204
66.5004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 66.50066.500 42,428.204

3.7001872 KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 3.7003.700 75,02.775
3.7004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.7003.700 75,02.775

3.7001873 ŠPORTNE PRIREDITVE 3.7003.700 42,31.566
3.7004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.7003.700 42,31.566

11.0001875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 11.00011.000 34,93.835
11.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.00011.000 34,93.835

2.1001876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE 2.1002.100 34,0715
2.1004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.1002.100 34,0715

94.2681877 VEČNAMENSKA DVORANA 468.972468.972 6,630.975
67.8004133 Tekoči transferi v javne zavode 67.80067.800 40,827.686

04204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 374.704374.704 0,00

17.3684208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 17.36817.368 6,61.150

9.1004323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.1009.100 23,52.139
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5.0001878 ŠPORTNI PARK GLENCA 5.0005.000 0,00
5.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.0005.000 0,00

1.54018059002 Programi za mladino 1.5401.540 0,00

1.5401881 PREVENTIVNI PROJEKTI 1.5401.540 0,00
1.5404120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.5401.540 0,00

720.44919 IZOBRAŽEVANJE 720.449720.449 40,6292.508

553.9751902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 553.975553.975 43,5241.002

553.97519029001 Vrtci 553.975553.975 43,5241.002

511.9761901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA 511.976511.976 47,1241.002
507.2004119 Drugi transferi posameznikom 507.200507.200 47,4240.385

4.7764133 Tekoči transferi v javne zavode 4.7764.776 12,9616

30.0001902 INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA 30.00030.000 0,00
20.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.00020.000 0,00

10.0004323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.00010.000 0,00

11.9991903 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV VRTCA IN PLAČILI 
STARŠEV

11.99911.999 0,00

11.9994119 Drugi transferi posameznikom 11.99911.999 0,00

104.4901903 Primarno in sekundarno izobraževanje 104.490104.490 23,324.360

93.54619039001 Osnovno šolstvo 93.54693.546 19,017.810

66.9331911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA 66.93366.933 22,515.032
66.9334133 Tekoči transferi v javne zavode 66.93366.933 22,515.032

17.6001912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA 17.60017.600 0,00
17.6004323 Investicijski transferi javnim zavodom 17.60017.600 0,00
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9.0131921 OŠ P. STRAŽIŠARJA JESENICE IN OŠ A. JANŠE RADOVLJICA 9.0139.013 30,82.778
9.0134133 Tekoči transferi v javne zavode 9.0139.013 30,82.778

10.94419039002 Glasbeno šolstvo 10.94410.944 59,96.550

10.9441931 GLASBENA ŠOLA JESENICE 10.94410.944 59,96.550
10.9444133 Tekoči transferi v javne zavode 10.94410.944 59,96.550

11.0001905 Drugi izobraževalni programi 11.00011.000 0,00

11.00019059001 Izobraževanje odraslih 11.00011.000 0,00

11.0001941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA 11.00011.000 0,00
11.0004133 Tekoči transferi v javne zavode 11.00011.000 0,00

50.9841906 Pomoči šolajočim 50.98450.984 53,227.146

50.98419069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 50.98450.984 53,227.146

50.9841951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 50.98450.984 53,227.146
50.9844119 Drugi transferi posameznikom 50.98450.984 53,227.146

249.50820 SOCIALNO VARSTVO 249.508249.008 41,7104.145

18.6202002 Varstvo otrok in družine 18.62018.620 32,96.120

18.62020029001 Drugi programi v pomoč družini 18.62018.620 32,96.120

18.6202001 DODATEK ZA NOVOROJENCE 18.62018.620 32,96.120
6204020 Pisarniški in splošni material in storitve 620620 100,0620

18.0004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.00018.000 30,65.500

230.8882004 Izvajanje programov socialnega varstva 230.888230.388 42,598.025

113.22820049002 Socialno varstvo invalidov 113.228113.228 49,756.280

50.8802011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU 50.88050.880 48,424.606
50.8804119 Drugi transferi posameznikom 50.88050.880 48,424.606
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62.3482012 ZAVODSKO VARSTVO 62.34862.348 50,831.674
62.3484119 Drugi transferi posameznikom 62.34862.348 50,831.674

84.59020049003 Socialno varstvo starih 84.59084.590 37,731.881

73.2312021 POMOČ NA DOMU 73.23173.231 43,531.881
73.2314119 Drugi transferi posameznikom 73.23173.231 43,531.881

11.3592022 DOM STAROSTNIKOV 11.35911.359 0,00
11.3594020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.35911.359 0,00

14.92020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 14.92014.920 35,45.280

4.0002031 SOCIALNE POMOČI 4.0004.000 44,61.785
4.0004112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4.0004.000 44,61.785

9.4202032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN 9.4209.420 37,13.495
9.4204119 Drugi transferi posameznikom 9.4209.420 37,13.495

1.5002033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA 1.5001.500 0,00
1.5004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.5001.500 0,00

3.32320049005 Socialno varstvo zasvojenih 3.3233.323 100,03.323

3.3232035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK 3.3233.323 100,03.323
3.3234120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.3233.323 100,03.323

14.82720049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 14.82714.327 8,51.261

11.0002041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS) 11.00010.500 4,6500
11.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.00010.500 4,6500

1.8272042 VARNA HIŠA 1.8271.827 41,7761
1.8274120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.8271.827 41,7761

2.0002043 INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE 2.0002.000 0,00
2.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.0002.000 0,00

Stran: 22 od 25



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04 - OBČINSKA UPRAVA

sprejeti

proračun

2019

veljavni

proračun

2019

ocena

realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

realizirani

proračun

1.1.-30.6.2019

(4)

17422 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 174174 46,080

1742201 Servisiranje javnega dolga 174174 46,080

17422019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 174174 46,080

1742201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA 174174 46,080
744029 Drugi operativni odhodki 7474 98,973

1004031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 100100 6,87

75.47423 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 75.47476.974 6,65.000

5.0002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 5.0005.000 100,05.000

5.00023029001 Rezerva občine 5.0005.000 100,05.000

5.0002301 PRORAČUNSKA REZERVA 5.0005.000 100,05.000
5.0004091 Proračunska rezerva 5.0005.000 100,05.000

70.4742303 Splošna proračunska rezervacija 70.47471.974 0,00

70.47423039001 Splošna proračunska rezervacija 70.47471.974 0,00

70.4742302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 70.47471.974 0,00
70.4744090 Splošna proračunska rezervacija 70.47471.974 0,00

Stran: 23 od 25



B. Račun finančnih terjatev in naložb

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04 - OBČINSKA UPRAVA

sprejeti

proračun

2019

veljavni

proračun

2019

ocena

realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

realizirani

proračun

1.1.-30.6.2019

(4)

04 OBČINSKA UPRAVA 35.35035.35035.350 100,035.350

35.35015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 35.35035.350 100,035.350

35.3501502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 35.35035.350 100,035.350

35.35015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 35.35035.350 100,035.350

35.3501501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 35.35035.350 100,035.350
35.3504410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 35.35035.350 100,035.350

Stran: 24 od 25



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04 - OBČINSKA UPRAVA

sprejeti

proračun

2019

veljavni

proračun

2019

ocena

realizacije

2019

(1) (2) (3) (4)/(2)

Indeks

realizirani

proračun

1.1.-30.6.2019

(4)

04 OBČINSKA UPRAVA 34.28434.28434.284 50,017.142

34.28422 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 34.28434.284 50,017.142

34.2842201 Servisiranje javnega dolga 34.28434.284 50,017.142

34.28422019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 34.28434.284 50,017.142

34.2842201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA 34.28434.284 50,017.142
20.5915501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 20.59120.591 50,010.295

13.6935503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 13.69313.693 50,06.846

Stran: 25 od 25
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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 2 9 2 . 65 9  €  

Obrazložitev bilance 

V obdobju 1.1.2018 do 30.06.2018 je bilo v proračun vplačano 1.836.651 EUR prihodkov oziroma 41,8% 
načrtovanih prihodkov. V tem obdobju je bilo iz proračuna izplačano 1.543.992 EUR odhodkov oziroma 
31,5% načrtovanih odhodkov. Proračunski presežek je tako na dan 30.06.2019 znašal 292.659 EUR. 
 

Obrazložitev glavnih odstopanja med realiziranim in planiranim proračunom 2019: 
Največja odstopanja na strani prejemkov proračuna (prihodki, zadolževanje in prodaja kapitalskih 
deležev) so na strani realizacije nedavčnih prihodkov, kjer po vsej verjetnosti v letošnjem letu ne bodo 
realizirani prihodki iz naslova odškodnine pri uveljavljanju projektantske napake za streho Večnamenske 
dvorane pri šoli (plan: 374.703 EUR). Za ostale načrtovane prihodke ocenjujemo, da bodo do konca leta 
realizirani v načrtovani višini, to velja prvenstveno za davčne prihodke, zaradi poznih odmer s strani FURS 
in transferne prihodke. Prav tako v trenutni situaciji ocenjujemo, da v letošnjem letu ne bo potrebno 
zadolževanje proračuna v višini 100.000 EUR za investicije v infrastrukturo. 
Na strani izdatkov proračuna bistvenega odstopanja polletne realizacije od planiranih tekočih izdatkov 
(odhodki in transferi) proračuna ni, saj je realizacija tekočega dela proračuna 1.229.332 EUR oziroma 
42% načrtovanih izdatkov za tekoče naloge. 
V prvi polovici leta so bili investicijski izdatki realizirani v višini 314.659 EUR oziroma 16% načrtovanih 
(plan: 1.956.048 EUR), kar je prvenstveno posledica dejstva, da se sanacija strehe na dvorani pri OŠ 
Žirovnica po vsej verjetnosti premika v naslednje proračunsko leto, saj sodni postopek glede odškodnine 
še vedno ni zaključen. Zaradi zahtevnosti postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja se tudi investicija 
v izgradnjo Parkirišča na Rodinah premika proti koncu leta, enako velja za pridobivanje potrebnih soglasij 
za prestavitev gozdne ceste proti Valvazorju. Načrtovane investicije bodo po večini  realizirane v 
letošnjem letu, lahko pa se bodo nekatere finančno zavlekle še v naslednje proračunsko leto. 
V prvi polovici leta ni bil sprejet noben predpis, ki bi posledično zahteval vključitev novih obveznosti v 
proračun.  Namenska sredstva ugotovljena po zaključnem računu proračuna za leto 2018 so bila 
vključena v proračun leta 2019 z rebalansom proračuna v juniju 2019. 
Prav tako so bile v predpisanih rokih poravnane vse ne zapadle obveznosti ugotovljene z zaključnim 
računom proračuna za leto 2018. 
Med letom ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov proračuna, niti ni bilo izdano ali unovčeno nobeno 
poroštvo ali izterjan regresni zahtevek iz naslova poroštev. 
V prvi polovici leta so bile izvedene naslednje prerazporeditve plana odhodkov (obdobje od 8.6.2019, ko 

je pričel veljati rebalans proračuna za leto 2019, do 30.6.2019): 
Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na) Znesek Namen 

2302 SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

2041 HUMANITARNE 
ORGANIZACIJE 
(RDEČI KRIŽ IN 
KARITAS) 

500,00 Na postavki se zagotovijo sredstva v višini 500 EUR 
za prispevek k humanitarni akciji za nakup dvigala 
za občana občine Žirovnica ("švicamo za Grega"), ki 
jo bo izvedel Rdeči križ Jesenice dne 25.6.2019. 

2302 SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

0421 POKROVITELJSTVA 500,00 Občina vsako leto za pokroviteljstva župana nameni 
sredstva v višini 2.500 EUR, ki so praviloma tudi 
razdeljena. Pri pripravi proračuna za leto 2019 so 
bila pomotoma planirana za 500 EUR nižja sredstva 
kot običajno, za nemoteno izvajanje pokroviteljstev 
se na postavko prerazporedijo manjkajoča sredstva 
glede na preteklo leto. 

2302 SPLOŠNA 
PRORAČUNSKA 
REZERVACIJA 

1861 DRUŠTVA IN 
DRUGE 
ORGANIZACIJE 

500,00 Občina vsako leto za delo društev v občini  nameni 
sredstva v višini 5.000 EUR, ki so praviloma tudi rv 
celoti razdeljena. Pri pripravi proračuna za leto 2019 
so bila pomotoma planirana za 500 EUR nižja 
sredstva kot običajno, za nemoteno izvedbo 
razpisanih sredstev se na postavki zagotovijo 
manjkajoča sredstva v višini 500 EUR. 
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4 ODHODKI  1.543.992 €  

40 TEKOČI ODHODKI  551.380 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  120.363 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov 400 je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo: 

PP Opis Veljavni 
proračun: 2019 

Realizacija: 1.1.-
30.6.2019 

ind 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 276.527 120.363 44 

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 41.727 20.613 49 

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE 234.800 99.750 42 

 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  19.432 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo: 
PP Opis Veljavni 

proračun: 2019 
Realizacija: 1.1.-
30.6.2019 

ind 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 45.350 19.432 43 

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 7.150 3.352 47 

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE 38.200 16.080 42 

 

402 Izdatki za blago in storitve  406.578 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo: 

PP Opis Veljavni 
proračun: 2019 

Realizacija: 1.1.-
30.6.2019 

ind 

402 Izdatki za blago in storitve 921.377 406.578 44 

0101 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA 24.171 18.124 75 

0103 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV 12.300 1.786 15 

0111 OBČINSKE VOLITVE 3.752 3.282 87 

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 12.750 6.204 49 

0122 PROTOKOL 23.515 4.403 19 

0123 INFORMIRANJE 20.800 8.608 41 

0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 1.900 923 49 

0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 2.700 1.678 62 

0301 MEDNARODNO SODELOVANJE 4.000 3.294 82 

0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA 2.300 41 2 

0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI 8.000 4.025 50 

0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) 8.500 7.716 91 

0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ) 3.000 0 0 

0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) 16.350 16.343 100 

0425 OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER) 500 0 0 

0426 OSTALE PRIREDITVE 5.000 3.342 67 

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 3.500 478 14 

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 81.210 26.944 33 

0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA 1.830 1.830 100 

0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 14.600 5.017 34 

0621 ČLANARINA SOS 680 330 49 

0627 KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE 1.900 606 32 

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 13.250 5.035 38 

0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU 3.450 329 10 

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 2.272 309 14 
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1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 30.016 15 0 

1221 PLINOVOD ŽIROVNICA 5.300 0 0 

1231 IZVAJANJE LEK 5.000 0 0 

1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 170.000 94.473 56 

1302 ZIMSKA SLUŽBA 97.300 82.754 85 

1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA 93.430 15.811 17 

1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) 25.000 13.283 53 

1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) 20.000 10.829 54 

1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA 1.991 0 0 

1402 RAZVOJNI PROGRAMI 18.032 553 3 

1414 E-TOČKE 2.500 987 39 

1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 4.000 2.363 59 

1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE 20.000 10.265 51 

1601 URBANIZEM 11.125 6.320 57 

1602 IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN 
SMERNIC 

10.875 1.916 18 

1605 GEOINFORMACIJSKI SISTEM 9.860 3.505 36 

1606 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ 15.305 10.865 71 

1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 11.000 3.701 34 

1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC 36.000 6.576 18 

1633 OTROŠKA IGRIŠČA 16.350 5.122 31 

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) 7.300 2.386 33 

1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI 9.670 3.354 35 

1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 7.200 902 13 

1801 JANŠEV ČEBELNJAK 1.170 597 51 

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 1.786 1.775 99 

1851 KULTURNA DVORANA 6.884 6.883 100 

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE 620 620 100 

2022 DOM STAROSTNIKOV 11.359 0 0 

2201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA 74 73 99 

 
403 Plačila domačih obresti  7 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo: 
PP Opis Veljavni 

proračun: 2019 
Realizacija: 1.1.-
30.6.2019 

ind 

403 Plačila domačih obresti 100 7 7 

2201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA 100 7 7 

 

409 Rezerve  5.000 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo: 
PP Opis Veljavni 

proračun: 2019 
Realizacija: 1.1.-
30.6.2019 

ind 

409 Rezerve 75.474 5.000 7 

2301 PRORAČUNSKA REZERVA 5.000 5.000 100 

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 70.474 0 0 

 

41 TEKOČI TRANSFERI  677.954 € 

410 Subvencije  14.663 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo: 
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PP Opis Veljavni 
proračun: 2019 

Realizacija: 1.1.-
30.6.2019 

ind 

410 Subvencije 15.560 14.663 94 

1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO 8.300 7.403 89 

1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 4.000 4.000 100 

1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA 3.260 3.260 100 

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  386.472 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo: 
PP Opis Veljavni 

proračun: 2019 
Realizacija: 1.1.-
30.6.2019 

ind 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 813.062 386.472 48 

0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA 5.000 0 0 

1231 IZVAJANJE LEK 20.000 20.000 100 

1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA 507.200 240.385 47 

1903 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO 
PROGRAMOV VRTCA IN PLAČILI STARŠEV 

11.999 0 0 

1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 50.984 27.146 53 

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE 18.000 5.500 31 

2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU 50.880 24.606 48 

2012 ZAVODSKO VARSTVO 62.348 31.674 51 

2021 POMOČ NA DOMU 73.231 31.881 44 

2031 SOCIALNE POMOČI 4.000 1.785 45 

2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN 9.420 3.495 37 

 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  89.322 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo: 
PP Opis Veljavni 

proračun: 2019 
Realizacija: 1.1.-
30.6.2019 

ind 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 254.741 89.322 35 

0102 POLITIČNE STRANKE 2.016 1.008 50 

0421 POKROVITELJSTVA 2.500 0 0 

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 6.459 1.000 15 

0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE 8.209 3.664 45 

0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 45.184 10.066 22 

0713 GARS JESENICE 44.813 22.076 49 

1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA 9.000 0 0 

1841 KULTURNI PROJEKTI 5.500 0 0 

1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA 16.800 4.938 29 

1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA 
KULTURA 

1.070 1.070 100 

1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE 5.000 3.822 76 

1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 66.500 28.204 42 

1872 KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 3.700 2.775 75 

1873 ŠPORTNE PRIREDITVE 3.700 1.566 42 

1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 11.000 3.835 35 

1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE 2.100 715 34 

1881 PREVENTIVNI PROJEKTI 1.540 0 0 

2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA 1.500 0 0 

2035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK 3.323 3.323 100 

2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN 
KARITAS) 

11.000 500 5 
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2042 VARNA HIŠA 1.827 761 42 

2043 INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE 
ORGANIZACIJE 

2.000 0 0 

 

413 Drugi tekoči domači transferi  187.497 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo: 
PP Opis Veljavni 

proračun: 2019 
Realizacija: 1.1.-
30.6.2019 

ind 

413 Drugi tekoči domači transferi 539.724 187.497 35 

0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA 25.275 12.186 48 

0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA 9.926 3.505 35 

0625 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA 7.836 2.612 33 

0626 LAS GORENJSKA KOŠARICA 7.566 0 0 

1411 UREDITEV  ZAVRŠNICE 7.500 795 11 

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 200.665 62.490 31 

1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

OBČANOV 

17.512 8.736 50 

1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI 10.750 3.913 36 

1801 JANŠEV ČEBELNJAK 800 0 0 

1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE 75.428 37.859 50 

1851 KULTURNA DVORANA 6.000 2.738 46 

1877 VEČNAMENSKA DVORANA 67.800 27.686 41 

1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA 4.776 616 13 

1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA 66.933 15.032 22 

1921 OŠ P. STRAŽIŠARJA JESENICE IN OŠ A. JANŠE 
RADOVLJICA 

9.013 2.778 31 

1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE 10.944 6.550 60 

1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA 
RADOVLJICA 

11.000 0 0 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  303.274 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  303.274 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo: 
NRP Opis Veljavni 

proračun: 
2019 

Realizacija: 
1.1.-
30.6.2019 

ind 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.846.034 303.274 16 

OB000-07-0002 PLOČNIK IN AP 2. FAZA 14.890 0 0 

OB000-07-0010 OBVOZNICA VRBA 65.500 0 0 

OB000-07-0015 ***JAVNA RAZSVETLJAVA 7.800 7.730 99 

OB000-07-0025 VEČNAMENSKA DVORANA 392.072 1.150 0 

OB000-07-0029 KANALIZACIJA BREG 60.935 60.911 100 

OB192-09-0001 ***VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE 44.915 44.620 99 

OB192-14-0005 MOST V PIŠKOVICI 13.503 11.439 85 

OB192-14-0006 REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG-
MOSTE 

99.682 91.612 92 

OB192-14-0007 PARKIRIŠČE RODINE 165.220 720 0 

OB192-16-0001 ***INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE 
KANALIZACIJE 

605 603 100 

OB192-16-0006 DALJINSKA KOLESARSKA POT 3.000 0 0 

OB192-17-0001 ŠPORTNI PARK GLENCA 5.000 0 0 

OB192-17-0002 PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI 
VALVAZORJU 

54.075 0 0 

OB192-18-0005 VARSTVO DEDIŠČINE 25.182 25.182 100 
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OB192-18-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST 41.320 0 0 

OB192-18-0008 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 12.200 0 0 

OB192-18-0009 UREJANJE POKOPALIŠČ 5.000 342 7 

OB192-18-0010 UREJANJE METEORNE KANALIZACIJE 25.000 20.433 82 

OB192-18-0011 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ 10.000 0 0 

OB192-18-0012 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 9.000 441 5 

OB192-18-0013 UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA 46.100 26.693 58 

OB192-18-0014 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE 
KANALIZACIJE 

41.000 2.400 6 

OB192-18-0016 UREJANJE OTROŠKIH IGRIŠČ 20.000 0 0 

OB192-18-0017 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 10.000 6.474 65 

OB192-18-0018 MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 5.000 1.089 22 

OB192-18-0019 CIVILNA ZAŠČITA (NAKUP OPREME) 5.000 1.437 29 

OB192-18-0021 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE STAVBE 10.000 0 0 

OB192-18-0022 DOGRADITEV VRTCA PRI OŠ ŽIROVNICA 20.000 0 0 

OB192-19-0001 NAKUP VOZIL ZD JESENICE 139.285 0 0 

OB192-19-0002 TURISTIČNI CENTER VRBA 188.000 0 0 

OB192-19-0003 KANALIZACIJA MOSTE 2. FAZA 306.750 0 0 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  11.385 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso  7.276 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo: 
NRP Opis Veljavni 

proračun: 
2019 

Realizacija: 
1.1.-
30.6.2019 

ind 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 
ki niso 

16.700 7.276 44 

OB192-18-0020 POŽARNO VARSTVO (NAKUP OPREME IN 
INVESTICIJE) 

16.700 7.276 44 

 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  4.110 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov je v prvi polovici leta imela sledečo realizacijo: 
NRP Opis Veljavni 

proračun: 
2019 

Realizacija: 
1.1.-
30.6.2019 

ind 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 93.314 4.110 4 

OB192-16-0004 ALPE ADRIA PARK 8.000 0 0 

OB192-18-0001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DVORANE POD 
STOLOM 

9.100 2.139 24 

OB192-18-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RP ZAVRŠNICA 30.600 837 3 

OB192-18-0003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA PRI OŠ 
ŽIROVNICA 

10.000 0 0 

OB192-18-0004 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ ŽIROVNICA 17.600 0 0 

OB192-18-0005 VARSTVO DEDIŠČINE 1.214 0 0 

OB192-18-0006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE 
HIŠE 

14.300 1.134 8 

OB192-18-0015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KNJIŽNICE M. 
ČOPA 

2.500 0 0 
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7 PRIHODKI  1.836.651 €  

70 DAVČNI PRIHODKI  1.355.197 € 

700 Davki na dohodek in dobiček  1.257.802 € 

Obrazložitev konta 

V okviru davkov na dohodek in dobiček (podskupina kontov 700) so bili prihodki iz dohodnine (konto 
7000) realizirani v višini 1.257.802 EUR oziroma 50% načrtovanih. Letna realizacija bo na ravni 
načrtovane. 

 

703 Davki na premoženje  68.787 € 

Obrazložitev konta 

Davki na premoženje (podskupina kontov 703) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 68.787 EUR 
oziroma 18,6% načrtovanih prihodkov iz tega naslova. Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni 

načrtovane.  
Davki na nepremičnine (konto 7030) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 6.983 EUR oziroma 2,2% 
(od tega davek od premoženja stavb v višini 5.611 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v 
višini 1.372 EUR). Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 
Davki na premičnine (konto 7031) zajemajo davek na posest plovil daljših od 9 metrov. V prvi polovici 
leta je bila realizacije tega davka 424 EUR, višina tega prihodka je zanemarljiva. 
Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 29.249 EUR oziroma 
195% zato bo letna realizacija bistveno višja od načrtovane od načrtovane (15.000 EUR). Je pa to vrsta 
prihodkov, na katero občina sama ne more vplivati in jo je zelo težko načrtovati, ker višina iz leta v leto 
niha. 

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) so bili v prvi polovici leta realizirani 
v višini 32.131 EUR oziroma so že 78,4% načrtovanih. Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija višja 
od načrtovane (41.000 EUR) in sicer vsaj za 10.000 EUR. 

 

704 Domači davki na blago in storitve  20.534 € 

Obrazložitev konta 

Domači davki na blago in storitve (podskupina kontov 704) so bili realizirani v višini 20.534 EUR oziroma 
54,6% načrtovanih. Navedeni davki zajemajo davke na posebne storitve (konto 7044), ki so po vsebini 
davek na dobiček od iger na srečo, kateri je bil  v prvi polovici leta realiziran v višini 389 EUR (plan: 500 
EUR),  verjetno je da bo letna realizacija na ravni načrtovane oziroma nekoliko višja.  
Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), so bili prvi polovici leta realizirani v višini 20.144 
EUR, oziroma 54,2% od tega: 

 plan realizacija 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod 20.239 12.991 

Turistična taksa 14.500 5.213 

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 2.400 1.940 

skupaj 37.139 20.144 

Ocenjujemo, da bodo letna realizacija predmetnih prihodkov na ravni načrtovane. 
 

706 Drugi davki  8.075 € 

Obrazložitev konta 

Na kontu drugi davki so knjižena nerazporejena sredstva iz naslova davkov in drugih javnih dajatev, 
katerih DURS še ni razporedil oz. jih je preveč razporedil na ostale konte davčnih prihodkov. 
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71 NEDAVČNI PRIHODKI  391.371 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  225.842 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (podskupina kontov 710) so bili realizirani v 
višini 225.842 EUR oziroma 48,3%. Od tega so bili prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki (podskupina kontov 7100) realizirani v višini 35.350 EUR oziroma 
47,6% načrtovanih (74.296 EUR), prihodki od obresti (konto 7102) so bili realizirani v višini 627 EUR 
(plan: 1.100 EUR). Letna realizacija bo na ravni načrtovane. 
Prihodki od premoženja (konto 7103) so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 190.191 EUR oziroma 
48,4%, od tega: 

 plan realizacija 

prihodki od najemnin za poslovne prostore 16.620 6.699 

prihodki od najemnin za stanovanja 27.700 12.349 

prihodki od drugih najemnin 18.000 8.208 

prihodki od zakupnin 257.906 120.815 

Prihodki od podeljenih koncesij 330 0 

prihodki od podeljenih licenčnin  450 248 

prihodki od koncesijske dajatve od iger na srečo 36.700 20.137 

prihodki od koncesije za vodno pravico 35.000 21.735 

skupaj 392.706 190.191 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija navedenih prihodkov na ravni načrtovanih. 
 

711 Takse in pristojbine  2.565 € 

Obrazložitev konta 

Takse in pristojbine (podskupina kontov 711) vsebujejo prihodke iz naslova upravnih taks v višini 2.565 
EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta na ravni načrtovane (4.700 EUR). 

 
712 Globe in druge denarne kazni  3.540 € 

Obrazložitev konta 

Pod postavko globe in druge denarne kazni (podskupina kontov 712) so bili v prvi polovici leta prihodki 

realizirani v višini 3.540 EUR, od tega globe za prekrške v višini 1.685 EUR (plan: 6.000 EUR), denarne 
kazni v upravnih postopkih v višini 0 EUR (plan: 500 EUR) in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo v 
višini 1.815 EUR (plan: 2.000 EUR), povprečnine v višini 40 EUR (plan: 40 EUR). Glede na realizirane 
globe in kazni bo letna realizacija teh prihodkov lahko nižja od načrtovanih (8.540 EUR). 

 

714 Drugi nedavčni prihodki  159.424 € 

Obrazložitev konta 

Drugi nedavčni prihodki (podskupina kontov 714) so bili realizirani v višini 159.424 EUR, od tega: 
 plan realizacija 

prihodki od komunalnih prispevkov 122.500 98.534 

prispevki in doplačila občana za določene programe 11.092 5.170 

drugi izredni nedavčni prihodki 526.360 55.720 

skupaj 659.952 159.424 

Letna realizacija bo nižja od načrtovane, saj po vsej verjetnosti v letošnjem letu ne bodo realizirani 
načrtovani prihodki v višini 374.703 EUR iz naslova odškodninskega zahtevka za uveljavljanje napak pri 
projektiranju in izvedbi strehe na večnamenski dvorani, saj sodni spor še traja. 
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72 KAPITALSKI PRIHODKI  71.724 € 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  71.724 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (podskupina kontov 722) so bili 

realizirani v višini 71.725 EUR, oziroma 55,17% glede na višino načrtovano v proračunu (130.000 EUR). 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) so bili realizirani v višini 66.710 EUR oziroma 53,37% 
plana. Glede na trenutno povpraševanje po zemljiščih za stanovanjsko gradnjo je verjetno, da bodo 
načrtovane prodaje tudi realizirane. 
Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev (konto 7222) so 
bili realizirani v višini 5.014 EUR in zajemajo prihodke iz naslova plačil odškodnin za ustanovitev služnosti 
na zemljiščih v lasti občine. Letna realizacija bo  na ravni načrtovane oziroma nekoliko višja. 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  18.359 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  18.359 € 

Obrazložitev konta 

Na postavki transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij (podskupina kontov 740) so realizirana 
sredstva v višini 18.359 EUR, od tega: 

 plan realizacija 

požarna taksa 6.700 2.395 

sredstva za investicije po 23. členu ZFO-1 64.638 0 

sofinanciranje dela skupnega organa (MJU) 14.610 14.610 

sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 8.700 59 

sredstva za sofinanciranje izgradnje gozdnih cest 30.000 0 

sofinanciranje stroškov družinskih pomočnikov 26.516 0 

sofinanciranje stroškov tržnih najemnin po SZ 0 1.295 

sofinanciranje nakupa reševalnega vozila 44.067 0 

skupaj 195.231 15.964 

 

  



 

 11 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB - 2 46  €  

Obrazložitev bilance 

V računu finančnih terjatev in naložb so realizirana sredstva od prodaje kapitalske naložbe v GB Kranj v 
višini 35.104 EUR in sredstva za povečanje kapitalskega deleža v družbi Jeko d.o.o., Jesenice v višini 
35.350 EUR. 

4 ODHODKI  35.350 €  

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  35.350 € 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb  35.350 € 

Obrazložitev konta 

Na kontu so realizirana sredstva za povečanje kapitalskega deleža v družbi Jeko d.o.o., Jesenice v višini 
35.350 EUR. 

7 PRIHODKI  35.104 €  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  35.104 € 

751 Prodaja kapitalskih deležev  35.104 € 

Obrazložitev konta 

Na kontu so realizirana sredstva od prodaje kapitalske naložbe v GB Kranj v višini 35.104 EUR. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA - 1 7 . 14 2  €  

Obrazložitev bilance 

V računu financiranja so načrtovana povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 64.638 EUR, katera 
bodo realizirana v drugi polovici leta. Zadolžitev v višini 100.000 EUR v prvi polovici leta ni bila realizirana 
in po vsej verjetnosti ne bo niti do konca leta. Prav tako je v računu financiranja načrtovano odplačilo 
dolga v višini 34.284 EUR. V prvi polovici leta je bilo odplačano 17.142 EUR glavnice dolga, ostalo 
načrtovano odplačilo glavnic bo realizirano v drugi polovici leta. 

 

5 ZADOLŽEVANJE  17.142 €  

50 ZADOLŽEVANJE  0 € 

500 Domače zadolževanje  0 € 

Obrazložitev konta 

V prvi polovici leta zadolževanje proračuna ni bilo potrebno. 
55 ODPLAČILA DOLGA  17.142 € 

550 Odplačila domačega dolga  17.142 € 

Obrazložitev konta 

V prvi polovici leta je v računu financiranja izkazano odplačilo glavnice v višini 10.295 EUR, katera se 
nanaša na najeti kredit pri Banki Koper v letu 2009 višini 226.499 EUR, za financiranje izgradnje 
večnamenske dvorane, z ročnostjo 11 let in obrestno mero: EURIBOR (3m) + 0,35 EUR. 
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II. POSEBNI DEL 

01 OBČINSKI SVET 5 8 .9 61  €  

01 POLITIČNI SISTEM 24.200 €  

0101 Politični sistem 24.200 € 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 20.918 € 

0101 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA 18.124 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so realizirani stroški za 4 seje občinskega sveta ter 4 seje odborov  strokovnih komisij 
(14.527,40 EUR). Med stroške delovanja Občinskega sveta so bili poleg sejnin vključeni še stroški tiska 

gradiva (4.711,34 EUR). Vključen pa je tudi strošek dotiska Razvojnega programa občine Žirovnica za 
nove občinske svetnike  (115,90 EUR).  

Ocena realizacije do konca leta 

Do konca leta so predvidene še vsaj dve seji občinskega sveta in seje strokovnih komisij. Planirano je, da 

se bodo sredstva do konca leta porabila v celoti. 

0102 POLITIČNE STRANKE 1.008 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila realizirana sredstva za sofinanciranje delovanja političnih strank, v višini, opredeljeni v 
odloku o financiranju političnih strank, glede na volilni rezultat na zadnjih volitvah. Tako je Nova Slovenija 
prejela 243,00 EUR, SD 370,50 EUR in Slovenski demokrati 394,50 EUR.  

Ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na postavki bodo do konca leta v celoti realizirana. 

0103 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV 1.786 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Med stroške delovanja vaških odborov so bili vključeni stroški, ki so jih odbori imeli pri svojem delovanju 
in so nastali za izboljšave izgleda posameznih vasi oziroma drugih zadev po izbiri posameznega vaškega 
odbora (VO Vrba (Božiček) - 38,33 EUR, VO Breznica (čistilna akcija) - 23,76 in VO Rodine (prvomajska 

budnica) - 77,48 EUR)). V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani tudi stroški sejnin vaških odborov 
v višini 1.645,94 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta na ravni načrtovane.  

Ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na postavki še niso porabljena v celoti, ker vsi vaški odbori še niso koristili planiranih sredstev. 
Do konca leta bodo sredstva na postavki porabljena v višini načrtovanih sredstev. 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 3.282 € 

0111 OBČINSKE VOLITVE 3.282 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za delno povračilo stroškov volilne kampanje (Neodvisna lista 
za Žirovnica 449,13 EUR, Lista za vasi pod Stolom 241,23 EUR, Slovenski demokrati 86,79 EUR, SD 81,51 

EUR in Nova Slovenija 53,46 EUR), poštne storitve Pošte Slovenije (2.248,80 EUR) ter povračilo stroškov 
državnih organov (MNZ za volilne imenike 68,60 EUR in UE Jesenice za dežurstvo na dan volitev 52,73 
EUR). 

Ocena realizacije do konca leta 

Preostanek sredstev na postavki ne bo realiziran. 
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03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA 

POMOČ 3.294 €  

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 3.294 € 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 3.294 € 

0301 MEDNARODNO SODELOVANJE 3.294 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so realizirana sredstva za pokritje stroškov, ki so nastali s postavitvijo plošče Antonu Janši na 
Dunaju, v višini 3.294 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Predvidevamo, da bo realizacija  porabe sredstev do konca leta v skladu z višino planiranih sredstev.  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 31.467 €  

0401 Kadrovska uprava 41 € 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 41 € 

0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA 41 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Postavka v prvi polovici leta še nima realizacije, ker se bodo nagrade in priznanja podeljevale ob 
občinskem prazniku v mesecu decembru. Nastal je zgolj strošek tiskanja priznanj za leto 2018, v višini 
40,99 EUR.  

Ocena realizacije do konca leta 

Planirano je, da  bo poraba sredstev do konca leta realizirana v okviru načrtovanih sredstev.  
0403 Druge skupne administrativne službe 31.426 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 4.025 € 

0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI 4.025 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani stroški dvanajstih objav občinskih predpisov v Uradnem 
listu RS v višini 2.548,66 EUR. 
Med stroške so vključeni tudi stroški petih objav v Gorenjskem Glasu: objava oglasa za stanovanje, 
objava oglasa za nepremično premoženje, obvestilo o razgrnitvi OPPN Obvoznica Vrba, popravek 
obvestila OPPN Obvoznica Vrba in objava prednostne liste za stanovanje. Skupaj v višini 1.476,69 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti, saj sta predvideni še najmanj dve seji 
občinskega sveta, na katerih bodo sprejeti predpisi.  

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 27.401 € 

0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) 7.716 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so realizirani stroški prireditve ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika 8. februarja v 
Vrbi. Stroški obsegajo stroške oglaševanja in tiska, stroške izvedbe programa, nastopa recitatorke in 
glasbenega gosta, strošek gostinskih storitev in pogostitev gostov, stroški za SAZAS,  stroški zapore ceste 
in ureditve  prireditvenega prostora, strošek aranžiranja odra, strošek ozvočenja prireditve, najem WC 
kabin, najem nujne medicinske pomoči ter dve odškodnini za najem zemljišč za parkiranje.  
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Ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na postavki so skoraj v celoti porabljena. 

0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ) 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva na postavki so bila načrtovana za praznovanje Dneva državnosti pri lipi na Breznici in 
Spominskega dneva občine pri spomeniku talca v Mostah. Občina Žirovnica za izvedbo prireditve pri lipi 
na Breznici ni imela nobenih stroškov, saj v letošnjem letu ni bila organizator prireditve. Postavka bo 
imela realizacijo v drugi polovici leta, saj je bila komemoracija v Mostah izvedena konec meseca junija. 

Ocena realizacije do konca leta 

Načrtuje se, da bodo sredstva na postavki do konca leta realizirana v celoti. 

0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) 16.343 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so realizirani stroški praznovanja občinskega praznika 3. decembra 2018 v višini 16.343,06 
EUR, od tega stroški aranžiranja (868,41 EUR), stroški plakatiranja (147 EUR),  stroški pogostitve 

4.998,40 EUR, stroški programa 3.835 EUR,  stroški vodenja 395,90 EUR in strošek  za SAZAS (517,10 
EUR - za tri prireditve). V strošek je zajet tudi koncert Mance Špik, ki je bil organiziran ob 20. letnici 
obstoja občine (v višini 5.581,25 EUR). 

Ocena realizacije do konca leta 

Sredstva za izvedbo prireditve ob občinskem prazniku, so bila porabljena v celoti.  

0425 OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER) 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Postavka v prvi polovici leta nima realizacije, ker v lanskem letu iz naslova praznovanja dneva državnosti 
na proračunu ni bilo stroškov. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da sredstva na postavki v letošnjem letu bodo porabljena. 

0426 OSTALE PRIREDITVE 3.342 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvem polletju so se sredstva porabila za  prvomajski shod na Zelenici v organizaciji Planinskega 

društva Žirovnica v višini 500,00 EUR, za izvedbo Kresovanja v višini 1.700 EUR in za nakup majic s 
kratkimi rokavi v višini 1.141,68 EUR. Ostali načrtovani izdatki v zvezi s prireditvami v občini bodo nastali 
v drugi polovici leta.  

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki porabljena v načrtovani višini, saj bodo v drugi polovici leta 
sredstva porabljena za pogostitev udeležencev na pohodu na Malem vrhu in za izvedbo tradicionalnega 
pohoda na Stol v izvedbi Planinskega društva Žirovnica. 

02 NADZORNI ODBOR 1 . 67 8  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
 1.678 €  

0203 Fiskalni nadzor 1.678 € 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.678 € 

0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 1.678 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so realizirani stroški sejnin za štiri seje nadzornega odbora in izvedbo enega nadzora v višini 
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1.678 EUR.   

Ocena realizacije do konca leta 

Glede na sprejeti program dela NO, ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane oziroma 
malenkost višja, saj se do konca leta predvideva izvedba še dveh nadzorov in stroške dveh sej NO.   

03 ŽUPAN 5 4 .6 51  €  

01 POLITIČNI SISTEM 43.180 €  

0101 Politični sistem 43.180 € 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 43.180 € 

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 30.169 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva za plače in druge stroške, povezane z delom župana in podžupana, so bila porabljena v skladu z 
veljavno zakonodajo. 

Ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na postavki bodo do konca leta porabljena v skladu z veljavno zakonodajo, ki se za obdobje do 

konca leta predvidoma ne bo več spreminjala. 

0122 PROTOKOL 4.403 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Stroški protokola se nanašajo na obveznosti župana in občine ob obiskih predstavnikov drugih občin, 
podjetij in drugih organizacij in stroške reprezentance in sprejemov ob različnih priložnostih (otvoritve, 
prazniki, ...). Občinska uprava je izvajala vse strokovne, tehnične in organizacijske naloge za protokolarne 
dogodke, vezane na državne in občinske praznike, protokolarne obveznosti v zvezi s pomembnimi 
dogodki občine in društev. Posebna pozornost se namenja tudi starejšim občanom, skavtom in odličnim 
učencem.   
V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani stroški  oglaševalskih storitev in stroški objav (paket video 
čestitk, osmrtnica S. Noč, snemanje proslave ob 20. letnici občine) v višini 908,06 EUR. Stroški 
reprezentance so v prvi polovici leta znašali 2.768,08 EUR (sokovi in pogostitve). Stroški protokolarnih 
daril in drugega protokolarnega materiala in storitev (nakazilo sredstev namesto cvetja, darilo starejšim 
ob novem letu, otroci iz Smlednika, aranžmaji, medalje za tekme) pa so znašali 1.046,79 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Planirano je, da bodo do konca leta sredstva na postavki porabljena v višini načrtovanih sredstev. 

0123 INFORMIRANJE 8.608 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva so bila porabljena za informiranje preko naslednjih medijev oz. za naslednje namene:   

 Radio Triglav - občinski tednik Razgled s Triglava - 1.830,00 EUR, 

 Medium - Novice Občine Žirovnica - 5.758,62 EUR, 

 Gorenjski Glas - letopis Gorenjska 2018 - 671,00 EUR 

 sejnine članov sveta časopisa - 348,15 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Do konca leta bodo sredstva na postavki porabljena v višini načrtovanih sredstev. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 0 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0 € 

0421 POKROVITELJSTVA 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvi polovici leta postavka nima realizacije, na njej so prevzete obveznosti v višini 1.500 EUR, od tega: 
prejemnik namen  znesek  

Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih Kranj 

nakup opreme - zamenjava starega kombi vozila za prevoz 
slepih in slabovidnih 

     200,00 

Osnovna šola Poldeta Stražišarja organizacija tekmovanja Računanje je igra 2019      200,00  

Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Zgornja Gorenjska 

organizacija srečanja veteranov Dan suverenosti 25. oktober 
2019 

     200,00  

Združenje borcev za vrednote NOB 
Jesenice 

organizacija pohoda na Mali vrh in  Titovo vas      200,00  

Modri lotos, center za celosten razvoj organizacija delavnice za promocijo zdravja v Završnici      200,00  

TVD Partizan Žirovnica organizacija prireditve Dan športa in zabave v Završnici      500,00  

Rep Ožbej nakup opreme za hokej      100,00  

Planinska zveza  Slovenije organizacija prireditve Stopiva skupaj, osvojimo vrh (stroški 
tolmača) 

     300,00  

Združenje borcev za vrednote NOB 
Radovljica 

organizacija prireditve Spominski pohod na Triglav (pogostitev 
udeležencev) 

     200,00  

Tavčar Janja udeležba na taboru v Gambiji (skupaj z Društvom za otroke 
sveta) - nakup letalske karte 

     200,00  

Žemlja Jana udeležba na taboru v Gambiji (skupaj z Društvom za otroke 
sveta) - nakup letalske karte 

     200,00 

Ocena realizacije do konca leta 

Načrtovana sredstva na postavki so že razporejena, tako da bo letna realizacija na ravni načrtovane (v 
kolikor bodo vsi prejemniki počrpali dodeljena sredstva). 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 606 €  

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni606 € 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 606 € 

0627 KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE 606 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo prve četrtine letnega zneska RAGOR-ju na podlagi 

pogodbe o sodelovanju pri koordinaciji županov v letu 2019 (316,56 EUR) ter za pogostitev županov na 
koordinaciji, ki je potekala  v Občini Žirovnica (289,89 EUR).  

Ocena realizacije do konca leta 

Do konca leta bodo sredstva na postavki porabljena v obsegu, kot so bila načrtovana. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.865 €  

1603 Komunalna dejavnost 10.865 € 

16039004 Praznično urejanje naselij 10.865 € 

1606 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ 10.865 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za trikratno izobešanje zastav ob državnih in občinskih 

praznikih (2.609,73 EUR) ter za nakup in izobešanje novoletne okrasitve občine ob novoletnih praznikih 
(8.255,12 EUR). 

Ocena realizacije do konca leta 

Do konca leta bodo sredstva na postavki porabljena v višini načrtovanih sredstev. 

04 OBČINSKA UPRAVA  1 . 48 1 . 19 4  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
 923 €  

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 923 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 923 € 

0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 923 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so realizirani stroški plačilnega prometa za proračun občine Žirovnica. V prvi polovici leta je 
bila realizacija 48,56%, ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni planirane. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da večjih odstopanj realizacije od plana ne bo. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 478 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 478 € 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 478 € 

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 478 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila do polletja porabljena sredstva predvidena za stroške samo v višini cca 14 %  (stroški 
upravljanja, zavarovanja in vzdrževanja skupnih prostorov in konstrukcijskih elementov).  

Ocena realizacije do konca leta 

Poraba sredstev je bila v polletju manjša od planirane. Glede na to predvidevamo, da bo nekaj planiranih 
sredstev  na koncu leta ostalo neporabljenih. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 169.343 €  

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni2.942 
€ 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 330 € 

0621 ČLANARINA SOS 330 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva na tej postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo 1. dela letne članarine v 
Skupnosti občin Slovenije. 

Ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na postavki bodo porabljena v okviru načrtovanih. 
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 2.612 € 

0625 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA 2.612 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila realizirana sredstva v višini 2.612 EUR za sofinanciranje delovanja Regionalne 
razvojne agencije BSC d.o.o. Kranj, v delu ki se nanaša na izvajanje nalog v javnem interesu na področju 
regionalnega razvoja (plan: 7.836 EUR).  

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da odstopanj realizacije od plana ne bo. 

0626 LAS GORENJSKA KOŠARICA 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Postavka v prvi polovici leta nima realizacije, ker izvajalec del še ni predložil zahtevka. Bodo pa 
načrtovana sredstva na postavki do konca leta v celoti porabljena. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da odstopanj realizacije od plana ne bo. 

0603 Dejavnost občinske uprave 166.401 € 

06039001 Administracija občinske uprave 160.295 € 

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE 115.830 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V občinski upravi Občine Žirovnica je bilo v prvi polovici leta 2019 zaposlenih 6 javnih uslužbenk.   
Sredstva so bila porabljena v skladu s predpisi, ki urejajo plače in druge dodatke javnih uslužbencev. 

Ocena realizacije do konca leta 

Sredstva za plače bodo do konca leta porabljena v skladu z veljavno zakonodajo.  

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 26.944 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Materialni stroški občinske uprave so bili v prvi polovici leta 2019 nižji od načrtovanih. Največji delež 
stroškov predstavlja vzdrževanje strojne in programske opreme (7.377,60 EUR), telefonske in poštne 
storitve (6.912,65 EUR), čistilni material in storitve (3.560,58 EUR), svetovalne storitve (2.659,60 EUR) 

ter stroški časopisov, revij in strokovne literature (1.559,69 EUR).  

Ocena realizacije do konca leta 

Predvidevamo, da bo do konca leta realizacija na postavki v okviru načrtovanih sredstev. 
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0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA 12.186 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Stroški dela skupnega organa se nanašajo na delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Jesenice, Kranjska Gora, Gorje in Žirovnica (MIR), katerega delovanje Občina Žirovnica sofinancira v 
deležu 11,50%.  
Skupna notranjerevizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica zaradi 
neuspešnih razpisov za delovni mesti notranjega revizorja in vodje službe v prvi polovici leta 2019 ni 

delovala. 

Ocena realizacije do konca leta 

Predvidevamo, da bo realizacija na postavki do konca leta v okviru načrtovanih sredstev. 

0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA 5.335 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Materialni stroški se nanašajo na delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Kranjska 
Gora, Gorje in Žirovnica (MIR) – 3.504,61 EUR, katerega delovanje Občina Žirovnica sofinancira v deležu 
11,50%.  

Skupna notranjerevizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica zaradi 
neuspešnih razpisov za delovni mesti notranjega revizorja in vodje službe v letu 2018 in v prvi polovici 
leta 2019 ni delovala,  zato je bila redna notranja revizija poslovanja Občine Žirovnica v letu 2018 
naročena pri zunanjem izvajalcu (Inštitut za javno finančno pravo), katerega stroški izvedbe so zapadli v 
plačilo v letu 2019 (1.830,00 EUR). 

Ocena realizacije do konca leta 

Predvidevamo, da bo realizacija na postavki do konca leta nekoliko nižja od načrtovane, predvsem zaradi 
nedelovanja skupne notranjerevizijske službe. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 6.106 € 

0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE 1.089 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva na tej postavki porabljena za plačilo obroka za mobilni telefon, 
en računalnik ter en večfunkcijski tiskalnik, saj obstoječa zaradi dotrajanosti nista več služila svojemu 
namenu.  

Postavka se navezuje na NRP OB000-07-0022 - Modernizacija občinske uprave. Namen programa je v 
nakupu programske, strojne, računalniške in druge opreme ter pisarniškega pohištva za delo občinske 
uprave.   

Ocena realizacije do konca leta 

Realizacija sredstev na tej postavki je odvisna od potreb po nakupu nove opreme. Ocenjujemo, da bo 

nižja od načrtovane. 

0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 5.017 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so bila v prvi polovici leta 2019 porabljena predvsem za plačilo 
porabljene električne energije (2.724,13 EUR), tekoče vzdrževanje opreme (964,93 EUR), vodo in 

komunalne storitve (372,27 EUR) ter varovanje objekta (308,65 EUR). 

Ocena realizacije do konca leta 

Predvidevamo, da bo letna realizacija v okviru načrtovanih sredstev na postavki. 

0613 POSL. PROSTOR BREZNICA 3  (INVESTICIJE) 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvi polovici leta 2019 sredstev na tej postavki ni bilo porabljenih. 

Postavka se navezuje na NRP OB192-12-003 - Upravna stavba. Namen projekta je novogradnja nove 
občinske upravne stavbe na mestu obstoječe ter njena notranja in zunanja ureditev. 
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Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki do konca leta porabljena v okviru načrtovanih. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 50.554 €  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 50.554 € 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 7.472 € 

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 7.472 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta 2019 porabljena predvsem za sledeče namene: sejnine - 
854,54 EUR, reprezentanca - 265,48 EUR, zavarovanje in plačilo prispevkov za pripadnike enot CZ - 
904,05 EUR, transferji nepridobitnim organizacijam -  1.000,00 EUR, nakup nosil za ekipo za prvo pomoč 
- 1.437,16 EUR,  stroški usposabljanj - 229,50 EUR ter izdelava nove ocene ogroženosti za Občino 
Žirovnica - 2.781,60 EUR. 

Postavka je vključena v NRP OB000-07-0024 - Požarno varstvo in civilna zaščita. Namen programa je v 

financiranju opreme gasilskih enot na območju Občine Žirovnica ter nakupu osnovnih sredstev za potrebe 
civilne zaščite. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija v okviru načrtovanih sredstev na tej postavki. 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 43.081 € 

0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE 3.664 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Jesenice so bila v prvi polovici letošnjega leta porabljena v planirani 
višini na podlagi zahtevkov. Namenjena so bila za izvajanje strokovnih in tehničnih nalog za gasilska 
društva. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija v okviru načrtovanih sredstev na postavki. 

0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 10.066 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvi polovici letošnjega leta so bila sredstva na podlagi zahtevkov nakazana za delovanje prostovoljnih 
gasilskih društev Smokuč in Zabreznica in sicer za delo društev ( funkcionalni stroški, delo z mladino, delo 
s članicami, delo z veterani, preventivna dejavnost, tekmovanja, izobraževanje, strokovna literatura), 
vzdrževanje in obratovanje gasilskih avtomobilov, opreme, zavarovanje ter za osebno zaščitno opremo in 
gasilsko opremo. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija v okviru načrtovanih sredstev na postavki. 

0713 GARS JESENICE 22.076 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva na tej postavki porabljena za sofinanciranje dejavnosti GARS 

Jesenice v planirani višini na podlagi zahtevkov. 

Ocena realizacije do konca leta 

Predvidevamo, da bodo do konca leta sredstva na tej postavki porabljena v okviru načrtovanih. 

0714 PRENOS POŽARNE TAKSE 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Požarna taksa je namenski prihodek in je po sklepu odbora za požarno takso namenjena za nabavo 
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osebne zaščitne gasilske opreme. V prvi polovici leta 2019 ni bilo porabljenih sredstev na tej postavki.  
Postavka je vključena v NRP OB000-07-0024 - Požarno varstvo in civilna zaščita. Namen programa je v 
financiranju opreme gasilskih enot na območju Občine Žirovnica in nakupu osnovnih sredstev za potrebe 
civilne zaščite. 

Ocena realizacije do konca leta 

Predvidevamo, da bo požarna taksa do konca leta porabljena v celoti. 

0715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE 7.276 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvi polovici leta 2019 so bila načrtovana sredstva porabljena za obnovo oken, vrat in namestitev žaluzij 
v GD Zabreznica. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki porabljena v okviru načrtovanih.  

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 329 €  

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 329 € 

08029001 Prometna varnost 329 € 

0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU 329 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani stroški za nabavo odsevnih trakov (329,40 EUR). Konec 
maja so bili imenovani novi člani SPV in še niso imeli sklicane nobene, zato še ni bilo izvedene nobene 
preventivne akcije.  

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki porabljena v načrtovani višini, saj pričakujemo, da bodo novi 
člani izvedli kakšno preventivno akcijo. Prav tako bodo nastali stroški s prestavitvijo table VI VOZITE in 
obdelavo podatkov. Med stroške bodo vključene tudi sejnine članom SPV.    

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
 11.727 €  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 11.403 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 11.403 € 

1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO 7.403 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjene in razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 41/2016 in 57/2016) so bila 
posameznikom, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo razdeljena sredstva v skupni višini 7.403 EUR, za 
sofinanciranje do 50% opravičljivih stroškov spodaj navedenih nakupov opreme oz. vlaganj: 
Ime in priimek predmet sofinanciranja znesek  

Grubar Jože Kosilnica Extra 122 Vicon 2.900,00 

Anderle Ciril Obračalnik SIP Spider 350/4ALP 1.703,00 

Prešern Robert Zgrabljalnik Vicon andex 394 2.800,00 

Koselj Metka Kovinska montažna ograja za pašnik dolžine 60m in višine 1,6m 854,00 

Ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na postavki bodo v celoti realizirana. 



 

 23 

1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 4.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjene in razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 41/2016 in 57/2016) so bila 
dodeljena sredstva za nakup gozdarske opreme naslednjim vlagateljem: 

Ime in priimek predmet sofinanciranja znesek  

Dolar Janez Cepilec drv Lancman STX21GPMULTI 1.000,00 

Pintarič Slavko Cepilec drv CV22Pro 1.000,00 

Jagič Pavel Cepilec drv Lancman stx17c 1.000,00 

Zupan Leopold Cepilec drv Lancman st21cgp 1.000,00 

Ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so v celoti realizirana. 

1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjene in razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica (Ur. list RS, št. 41/2016 in 57/2016) so bila 
društvom za njihovo delovanje razdeljena sredstva v skupni višini 9.000 EUR in sicer: 
naziv znesek  

Konjeniški klub Stol 6.000,00 

Čebelarsko društvo A. Janše Breznica 2.300,00 

Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom 550,00 

Društvo rejcev drobnice Zgornje Gorenjske 50,00 

Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske 50,00 

Društvo podeželske mladine Zgornjesavske doline 50,00 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 309 € 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 309 € 

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 309 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so realizirana sredstva za kritje stroškov oskrbe 3 mačk, ostala sredstva vključno z stroški 
najema enega boksa bodo realizirana v drugi polovici leta. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za kritje vseh obveznosti, ki jih nalaga zakon o 

zaščiti živali. 
1104 Gozdarstvo 15 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 15 € 

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 15 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest niso bila porabljena, saj je izbrani izvajalec del (GG Bled d.o.o.) 
večino del opravil maja in junija, zato še ni izstavil računa za opravljena dela. Prav tako niso bila 
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porabljena sredstva za projektno dokumentacijo, saj računa še nismo prejeli. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo sredstva za izvedbo prestavitve dela gozdne ceste proti Valvazorju (v višini 
50.000,00 EUR) ostala neporabljena, saj bo plačilo del verjetno zapadlo v prihodnje proračunsko leto. 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 20.000 €  

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega 
plina 0 € 

12049001 Oskrba s plinom 0 € 

1221 PLINOVOD ŽIROVNICA 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na tej postavki v prvi polovici leta 2019 sredstev ni bilo porabljenih. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki do konca leta porabljena v okviru načrtovanih. 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 20.000 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 20.000 € 

1231 IZVAJANJE LEK 20.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila porabljena vsa sredstva za podelitev subvencij za izvedene investicije v OVE in URE za 

gospodinjstva v višini 20.000,00 EUR, plačilo za izvajanje energetskega menedžmenta bo zapadlo v drugo 
polovico leta. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo realizacija izvajanja LEK na letni ravni potekala v skladu s planom. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 328.651 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 328.651 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 177.227 € 

1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 94.473 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 94.472,84 EUR in sicer za: kritje stroškov 
dveh cestnih delavcev ter tekoče vzdrževanje občinskih cest, manjša popravila na cestah, popravila 
robnikov ob cestah, izvajanje pregledniške službe in pripravljenosti na domu, urejanje in košnjo bankin, 
grediranje in nasipanje makadamskih cest ter pometanje cest po zaključku zimske sezone.  

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki do konca leta zadostovala za izvajanje vseh potrebnih rednih 

del. 

1302 ZIMSKA SLUŽBA 82.754 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 82.754,06 EUR. Sredstva so bila 
namenjena izvajanju zimske službe (v obdobju od novembra 2019 do aprila 2019), ki zajema posipanje, 

pluženje, odvažanje snega, deponiranje posipnega materiala, pripravljenost na domu, 
postavljanje/pobiranje snežnih kolov ter pripravo strojev na zimo. 
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Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki do konca leta zadostovala za izvajanje vseh potrebnih rednih 

del. 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 103.050 € 

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) 103.050 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Do polletja je bilo  porabljeno že 65 % vseh sredstev.  Sredstva so bila porabljena za poplačilo zadnjih 
situacij izvedbe in strokovnega nadzora  rekonstrukcije ceste na Bregu ob gradnji kanalizacije ter za 
poplačilo PZI projekta za most v Piškovici.  

Ocena realizacije do konca leta 

Zaenkrat večjih odstopanj od planiranih del ni, ocenjujemo, da bo do konca leta  tudi izvedena.  

1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Ker smo ocenili, da v letu 2019  projekt  ureditve regionalne ceste na Breznici ne bo izveden do take faze, 

da bi že v tem letu poplačali svoje sofinancerske stroške, so bila z rebalansom vsa sredstva s te postavke 
prerazporejena na naslednja leta. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da v tem letu ne bo realizacije na tej postavki. 

1323 OBVOZNICA VRBA 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Do polletja na postavki še ni bilo porabljenih sredstev. V prvi polovici leta sta bila že naročena projektna 
naloga in idejni projekt za spremembo križišča na R2 (krožišče) v okviru nadaljevanja postopkov za 
sprejetje OPPN. 

Ocena realizacije do konca leta 

Glede na to, da je zahteva Direkcije RS za infrastrukturo po izdelavi projektne naloge in idejnega projekta 

za spremembo križišča zavrla postopke za pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora,  
predvidevamo, da sredstva na postavki do konca leta ne bodo porabljena. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 16.531 € 

1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA 16.531 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 16.531,20 EUR. Sredstva v višini 
15.631,62 EUR so bila namenjena tekočemu vzdrževanju prometne signalizacije, postavitvi in zamenjavi 
prometnih znakov, čiščenju eko otokov, vzdrževanju parkirišč in avtobusnih postajališč, praznjenju 
zabojnikov za odpadke ter odvozu odpadkov (v obdobju od novembra 2018 do aprila 2019). Poleg tega 
so bila sredstva porabljena za: izdelava opozorilne table in nalepke za eko otok (306 EUR), izdelavo 

elaborata za umirjanje prometa v Vrbi (priključek Selške rampe) (1.220 EUR) in postavitvi znakov za 
označitev nivojskih prehodov dveh prehodov občinskih cest čez železnico (4.590 EUR). 
Na postavki so bila porabljena sredstva za izdelavo geodetskih podlag za novo parkirišče na Rodinah 
(719,80 EUR). 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo realizacija vzdrževanja prometnih površin in signalizacije na letni ravni potekala v 
skladu s planom.  

Ocenjujemo, da bodo za projekt izgradnje novega parkirišča na Rodinah ostala neporabljena sredstva v 

višini 100.000 EUR (za odkup dela zemljišč ter izvedbo gradnje in nadzora). 
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13029004 Cestna razsvetljava 31.843 € 

1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) 13.283 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljavo v 
obdobju od novembra 2018 do aprila 2019, in sicer v višini 13.283,43 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom. 

1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) 10.829 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva na postavki so bila porabljena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v obdobju od novembra 
2018 do aprila 2019 in sicer v višini 10.829,36 EUR.  

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom. 

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) 7.730 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvem polletju so bila v okviru postavke   porabljena samo sredstva v višini cca 39 % za poplačilo 
zadnje situacije izvedbe in nadzora pri dograditvi in obnovi svetilk JR ob gradnji kanalizacije v delu naselja 

Breg. 

Ocena realizacije do konca leta 

Predvidevamo, da bodo sredstva na tej postavki do konca leta  porabljena. 

14 GOSPODARSTVO 70.056 €  

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 3.813 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 3.813 € 

1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA 3.260 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencije sobodajalcem za nakup opreme v skupni v višini 
3.260 EUR (do 50% upravičenih stroškov) in sicer: 
naziv predmet sofinanciranja znesek  

Turistične storitve, Miha Benčina s.p. tuš kabina 375,00 

Danica Kikelj - sobodajalka Štedilnik stk.ke.cht6001 105,00 

Tina Bajt - sobodajalka notranja oprema apartmaja 2.780,00 

Ostala načrtovana sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 

1402 RAZVOJNI PROGRAMI 553 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvi polovici leta so bili na postavki realizirani  stroški projekta Semenjalnica, ki ga izvaja RAGOR in 
sicer v višini 533,20 EUR, ostale aktivnosti bodo realizirane v drugi polovici leta, ko bomo tudi pričeli s 
pripravo novega razvojnega programa občine. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 66.242 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 66.242 € 

1411 UREDITEV  ZAVRŠNICE 1.632 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila realizirana sredstva za kritje dela obratovalnih stroškov rekreacijskega centra v višini 
795 EUR in sredstva za večje popravilo igrala na otroškem igrišču v višini 837 EUR. Sredstva za obnovo 
opreme in manjša vzdrževalna dela v višini 27.763 EUR bodo realizirana v drugi polovici leta. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo leta realizacija na ravni načrtovane. 

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 63.624 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so realizirana sredstva za delovanje ZTK, podlaga za določitev obsega sredstev je bil finančni 
načrt ZTK za leto 2019 in načrtovana investicijska vlaganja: 

Konto Opis veljavni 
proračun 2019 

realizacija 
1.1.-30.6.2019 

ind 

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 222.965 63.624 29 

 Delovanje ZTK 199.265 52.601 26 

  176.965 51.467 29 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge 48.592 23.255 48 

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo 6.672 4.710 71 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto 121.701 23.502 19 

OB192-16-0004 ALPE ADRIA PARK 8.000 0 0 

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000 0 0 

OB192-18-0006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE 14.300 1.134 8 

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 14.300 1.134 8 

 Delovanje PRH in FRH 23.700 11.023 47 

  23.700 11.023 47 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto 23.700 11.023 47 

  222.965 63.624 29 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni planirane. 

1414 E-TOČKE 987 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 986,62 EUR. Sredstva na postavki so bila 
namenjena mesečnim naročninam za 6 e-točk in sicer za obdobje med novembrom 2018 in aprilom 2019. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom. 

1415 TURISTIČNI CENTER VRBA 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Postavka v prvi polovici leta nima realizacije, ker se bo nakup nepremičnine izvedel v drugi polovici leta. 

Ocena realizacije do konca leta 

Postavka bo do konca leta realizirana. 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 

DEDIŠČINE 132.765 €  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 132.765 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 38.154 € 

1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 35.791 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Do polletja je bilo porabljenih že 81%  sredstev  na tej postavki, večina za dokapitalizacijo JKP JEKO 
d.o.o., ostalo za zamenjavo poškodovanih pokrovov ali zabojnikov na EKO otokih.   

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bod do konca leta plan realiziran in sredstva  porabljena. 

1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 2.363 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za izvedbo spomladanske čistilne akcije in sicer v višini 
2.363,25 EUR, od tega za: material (vreče, rokavice) 1.038,75 EUR, malico 569,50 EUR in odvoz 
odpadkov 755,00 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo na postavki ostalo 1.600 EUR neporabljenih sredstev. 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 94.611 € 

1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE 10.265 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 10.265,27 EUR. Sredstva so bila 

namenjena rednim pregledom meteorne kanalizacije v obdobje med novembrom 2018 in aprilom 2019.  

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom. 

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 63.913 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvem polletju je bilo porabljenih cca 16 %  od vseh sredstev na postavki, večina za poplačilo končnih 
situacij izvajalca in nadzora po končani gradnji fekalne kanalizacije na Bregu, nekaj za izdelavo dveh 

manjkajočih odcepov za hišna priključka (Moste, Doslovče). 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane, saj se bo v avgustu pričela izgradnja 2. faze 

kanalizacije v Mostah. 

1514 METEORNA KANALIZACIJA 20.433 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvem polletju  je bilo v okviru postavke meteorne kanalizacije porabljenih 82% predvidenih sredstev. 

Sredstva so bila porabljena  za izvedeno ureditev meteorne kanalizacije v starem delu Smokuča ob 
restavriranju pralnega korita v centru vasi. 

Ocena realizacije do konca leta 

Zaenkrat odstopanj ni.  Planirana investicijska dela  bodo predvidoma izvedena do konca leta. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST111.912 €  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 11.741 € 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 3.505 € 

1605 GEOINFORMACIJSKI SISTEM 3.505 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 3.505,39 EUR, od tega za: zagotavljanje 
storitev PISO (Prostorski informacijski sistem Občine Žirovnica) za obdobje med novembrom 2018 in 
aprilom 2019 (v višini 2.278,38 EUR), vzpostavitev arhivskega stanja zemljiških parcel (1.076,04 EUR) ter 
vzpostavitev PISO 3D LiDAR (488,00 EUR). 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom. 
16029003 Prostorsko načrtovanje 8.236 € 

1601 URBANIZEM 6.320 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Planirana sredstva na postavki so bila do polletja za izdelane spremembe in dopolnitve OPN že skoraj  
porabljena (90 %).  

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta realizirana. 

1602 IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC 1.916 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Do polletja so bila planirana sredstva v te namene glede na število izdanih dokumentov  porabljena  v 
višini dobrih 12%.  

Ocena realizacije do konca leta 

Glede na realizacijo do polletja, ocenjujemo, da   do konca leta postavka ne bo v celoti realizirana. 

1603 Komunalna dejavnost 87.054 € 

16039001 Oskrba z vodo 75.014 € 

1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 3.701 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 3.701,49 EUR in sicer za: zamenjavo treh hidrantov 
(Breznica in Selo), popravilu hidranta (Smokuč) in za zamenjavo cestnih kap. Letni pregled hidrantov in 
preostala vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju, bodo izvedena v drugi polovici leta.  

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom. 

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 71.313 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvem polletju sta  se v okviru postavke poplačali zadnji situaciji za izvedbo in nadzor obnove vodovoda 
na Bregu v okviru gradnje fekalne kanalizacije ter elaborat in izvedba za nujna sanacijska dela ob defektu 

odseka vodovoda v Mostah. Sredstva so bila tako porabljena že v višini dobrih 78 %. 

Ocena realizacije do konca leta 

Na postavki zaenkrat ni  odstopanj glede na plan, zato menimo, da bo do konca leta realizirana.  
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 342 € 

1621 UREDITEV POKOPALIŠČA 342 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na tej postavki  do polletja ni bilo porabljenih veliko sredstev (7 %). Nameščena so bila nova stojala v 

drugi mrliški vežici. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo do konca leta vsa sredstva porabljena. 

16039003 Objekti za rekreacijo 11.698 € 

1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC 6.576 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 6.576,15 EUR. Sredstva so bila 
namenjena vzdrževanju javnih zelenic in zasaditvi cvetja, košnji zelenic ter urejanju zelenih površin na 
otroških igriščih v Vrbi in na Rodinah. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni potekala v skladu s planom. 

1633 OTROŠKA IGRIŠČA 5.122 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 5.121,91 EUR in sicer za: za vzdrževanje igrišč 
(najemne pogodbe - Selo, Breg, Glenca), letnemu pregledu igral na vseh otroških igriščih (976,00 EUR), 
popravilu igral na podlagi poročila letnega pregleda (1.229,76 EUR),  najem WC-jev (Breg, Selo) in 
poraba vode na pitnikih (Breg, Glenca, Rodine).  

Na postavki so predvidena sredstva za ureditev otroškega igrišča v Smokuču (igrala, urbana oprema in 
varovalna ograja), ki pa niso bila porabljena v prvi polovici leta, saj se bodo dela izvajala v drugi polovici 
leta. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo na postavki realizacija 2.000 EUR nižja od planirane, saj so dela za urejanje zemljišča 
za otroško igrišče v Smokuču znašala manj on planiranih. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 2.386 € 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 € 

1641 STANOVANJA (INVESTICIJE) 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Iz postavke  do konca junija ni bilo porabljenih sredstev, saj ni bilo izkazanih potreb po investicijskih delih 
na stanovanjskem fondu.  

Ocena realizacije do konca leta 

Glede na planirana sredstva in izkušnje iz preteklih let ocenjujemo, da bo  plan do konca  leta v celoti  

realiziran.  

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 2.386 € 

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE) 2.386 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva v višini cca 33 % so bila v prvem polletju  porabljena za kritje stroškov  upravljanja s stanovanji 
(dimnikarske storitve, zavarovanje objektov) in manjših vzdrževalnih del.  

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo do konca leta plan izveden v skladu z načrtovanimi sredstvi. 
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 10.730 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 3.354 € 

1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI 3.354 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

S te postavke so bili v prvi polovici leta 2019 plačani stroški geodetskih storitev (976,98 EUR), stroški 
notarskih storitev (192,76 EUR), plačilo avtorskega honorarja - cenitve (276,00 EUR) ter najemnina za 

zemljišče za Zdravstveno postajo Žirovnica (1.800,00 EUR) in za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici 
(108,00 EUR).  

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija v okviru načrtovanih sredstev na postavki. 
16069002 Nakup zemljišč 7.376 € 

1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 7.376 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvi polovici leta 2019 so bili s te postavke poravnani stroški geodetskih storitev (634,40 EUR), stroški 
notarskih storitev (87,84 EUR), strošek davka na promet nepremičnin (180,00 EUR) ter strošek nakupa 
zemljišč s parc. št. 519/1 (del), k.o. Zabreznica in 179/1 (del), k.o. Žirovnica (6.474,00 EUR).  

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na tej postavki v okviru načrtovane. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 12.649 €  

1702 Primarno zdravstvo 0 € 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0 € 

1701 INVESTICIJA V ZDRAVSTVENO POSTAJO (ZD JESENICE) 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Nakup reševalnega vozila je v teku, tako, da bo postavka realizirana v drugi polovici leta. 

Ocena realizacije do konca leta 

Realizacija do konca leta bo na ravni načrtovane. 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 12.649 € 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 8.736 € 

1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV8.736 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvi polovici leta je bilo zavarovano povprečno 43 oseb mesečno, njihovo število se mesečno spreminja. 
V ta namen je bilo porabljeno 8.354 EUR sredstev, trenutno mesečni prispevek znaša 33,53 EUR na 
zavarovanca.  

Ocena realizacije do konca leta 

V kolikor se število upravičencev ne bo povišalo, ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 
17079002 Mrliško ogledna služba 3.913 € 

1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI 3.913 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške mrliških ogledov, katere je dolžna občina kriti in sicer 
je bilo zaračunano 15 mrliških ogledov. 

Ocena realizacije do konca leta 

Glede na polletno realizacijo ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki zadoščala za kritje vseh 
obveznosti oziroma bodo lahko celo realizirana nižje od načrtovanih. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 152.933 €  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 27.553 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 27.553 € 

1801 JANŠEV ČEBELNJAK 597 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so zajeti stroški služnosti za dostopno pot do Janševega čebelnjaka na Breznici za prvo 
polovico leta  v višini 597 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 26.957 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so realizirana sredstva za ureditev vaškega perišča v Smokuču v višini 25.182 EUR, čiščenje 
in ureditev Prešernovega spomenika v Vrbi v višini 256 EUR in sanacija vaške Liep v Vrbi v višini 1.519 
EUR (načrt in izvedba posegov). 

Ocena realizacije do konca leta 

Letna realizacija bo na ravni načrtovane. 
1803 Programi v kulturi 53.488 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 37.859 € 

1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE 37.859 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na podlagi določil Pogodbe o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje Občine 
Žirovnice iz leta 2003 so bila na postavki zagotovljena sredstva za kritje stroškov dela za 0,75 delavca ter 
materialne stroške v knjižnici Matije Čopa v Žirovnici ter sorazmerni del stroškov matične knjižnice v višini 
13,02% stroškov. 
Višina izplačanih tekočih transferov v prvi polovici leta je bila sledeča: 

 stroški dela: 21.933 EUR 

 stroški materiala in storitev: 15.926 EUR 

Ocena realizacije do konca leta 

Polletna realizacija je 50,19% ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 

1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE) 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Postavka se navezuje na NRP: OB000-07-0033 Knjižnica Matije Čopa, kateri zajema potrebno opremo in 
manjša investicijska vlaganja za delovanje krajevne knjižnice. V letu 2019 se načrtuje nakup opreme v 
vrednosti 2.500 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta. 

18039003 Ljubiteljska kultura 6.008 € 

1841 KULTURNI PROJEKTI 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Višina sredstev za posamezne projekte se je določila v okviru javnega razpisa, sredstva so bila razdeljena 
za sledeče projekte: 
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izvajalec projekt  znesek  

Fotografsko društvo Jesenice Postavitev razstav v fotogaleriji Jaka Čopa 350 EUR 

KD dr. France Prešeren Breznica izdaja knjige "Razvoj k.o. Doslovče, Zabreznica, Žirovnica v 
zadnjih 200 letih" 

1.300 EUR 

V prvi polovici leta postavka ni imela realizacije. 

Ocena realizacije do konca leta 

Letna realizacija bo nižja od načrtovane, saj vsa sredstva po razpisu niso bila razdeljena, ker sta na razpis 
prispeli zgolj dve vlogi. 

1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA 4.938 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Kulturno društvo dr. France Prešeren Breznica ima v proračunu načrtovana sredstva v višini 16.800 EUR, 
od tega 8.800 EUR za delo društva in 8.000 EUR za delovanje skupin v okviru društva. V prvi polovici leta 
so bila tako izplačana sredstva v višini 4.938 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 

1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA1.070 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva v višini 1.070 EUR za medobčinsko sodelovanje so bila namenjena kritju stroškov skupnih 
medobčinskih in regijskih kulturnih dogodkov, na katerih so sodelovali člani domačega kulturnega društva  
in so bila izplačana Skladu ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, Izpostava Jesenice. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ker so bila sredstva izplačana v enkratnem znesku, je polletna realizacija že na ravni letne. 
18039005 Drugi programi v kulturi 9.621 € 

1851 KULTURNA DVORANA 9.621 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so načrtovana sredstva za najem in obratovanje dvorane na naslovu Breznica 9, ki jo ima 
občina v najemu od Župnije Breznica in s katero upravlja Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, od tega: 

 stroški najemnine za leti 2019: 6.884 EUR 

 stroški tekočega vzdrževanja: 6.000 EUR 

V prvi polovici leta so bila na postavki realizirana sredstva  za obratovanje dvorane v višini 2.738 EUR in 
stroški najemnine v višini 6.883 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 
1804 Podpora posebnim skupinam 3.822 € 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 3.822 € 

1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE 3.822 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na podlagi izvedenega razpisa za delo društev na območju občine, so bila dodeljena sredstva DU 
Žirovnica v višini 3.256 EUR in DPM Žirovnica v višini 1600 EUR. V prvi polovici leta je bil izplačan del 
dotacije DPM Žirovnica v višini 566 EUR in celotna dotacija DU Žirovnica v višini 3.256 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Letna realizacija bo v višini 4.286 EUR, nekoliko nižja od načrtovane. 
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti 68.070 € 

18059001 Programi športa 68.070 € 

1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 28.204 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa 
za tekoče leto in sicer: 

 plan realizacija 

Planinsko društvo Žirovnica 937 0 

SSD Stol 30.271 15.140 

KK Završnica 9.287 0 

TVD partizan Žirovnica 23.878 13.064 

Kašarija team 2.128 0 

skupaj 66.500 28.204 

Sredstva se upravičencem razdeljujejo na podlagi zahtevkov, katerim morajo biti priloženi trenerski 
dnevniki. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo realizacija na letni ravni v skladu z načrtovano. 

1872 KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 2.775 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa 
za tekoče leto in sicer: 

 plan realizacija 

KK Završnica 925  

SSK Stol 1.850 1.850 

TVD partizan Žirovnica 925 925 

skupaj 3.700 2.775 

Ocena realizacije do konca leta 

Letna realizacija bo na ravni načrtovane. 

1873 ŠPORTNE PRIREDITVE 1.566 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa 
za tekoče leto in sicer: 

 plan realizacija 

Planinsko društvo Žirovnica 52 0 

SSK Stol 913 0 

KK Završnica 1.106 0 

TVD partizan Žirovnica 1.628 1.566 

skupaj 3.700 1.566 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 

1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 3.835 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa 
za tekoče  leto in sicer: 
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 plan realizacija 

Planinsko društvo Žirovnica 770 0 

SSK Stol 792 625 

KK Završnica 5.713 0 

TVD partizan Žirovnica 2.930 2.835 

Trim tim Žirovnica 375 375 

Kašarija team 421 0 

skupaj 11.000 3.835 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 

1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE 715 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom športa 
za tekoče leto: 

 plan realizacija 

TVD partizan Žirovnica 1.440 715 

KK Završnica 36 0 

PD Žirovnica 147 0 

Trim tim Žirovnica 330 0 

Kašarija team 147 0 

skupaj 2.100 715 

Realizacija do konca leta bo na ravni načrtovane. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 

1877 VEČNAMENSKA DVORANA 30.975 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Postavka zajema stroške obratovanja dvorane pod Stolom v prvih šestih mesecih tekočega leta in sicer: 
 stroški dela: 16.240 EUR 

 stroški materiala in storitev: 17.617 EUR 

Poleg navedenega so na NRP: OB000-07-0025 Večnamenska dvorana realizirani stroški v višini 366 EUR 
iz naslova strokovnega nadzora v zvezi s sanacijo strehe in stroški odpiranja strehe v okviru izvedenskega 
ogleda v višini 785 EUR . 
Na NRP: OB192-18-0001 Investicijsko vzdrževanje Dvorane pod Stolom je realiziran investicijski transfer 
v višini 2.139 EUR za nakup oprimkov na plezalni steni. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija tekočih in investicijskih transferov na ravni načrtovane, zaradi dolžine 
sodnega postopka pa je zelo malo verjetno, da bo možno s sanacijo strehe pričeti še v letošnjem letu, 
zato investicijski odhodki verjetno do konca leta ne bodo realizirani. 

1878 ŠPORTNI PARK GLENCA 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so načrtovana sredstva za pripravo projektne dokumentacije za legalizacijo objektov v Glenci 
(PZR) oziroma morebitna manjša nujna vlaganja v športni park. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki do konca leta porabljena. 
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18059002 Programi za mladino 0 € 

1881 PREVENTIVNI PROJEKTI 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Višina sredstev za posamezne projekte se je določila v okviru javnega razpisa in sicer: 
Izvajalec program znesek 

DPM Žirovnica, Zabreznica 3, 4274 Žirovnica Ustvarjalne delavnice Pinea 182 

Plezalni klub Žirovnica Počitniški športni tabor v Bohinju 284 

TVD partizan Žirovnica Aktivne počitnice (1. termin) 243 

TVD partizan Žirovnica Aktivne počitnice (2. termin) 243 

Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, 
Podružnica Steg Breznica 1 

Zimski tabor 2019 284 

Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, 
Podružnica Steg Breznica 1 

Poletni tabor 2019 304 

V prvi polovici leta postavka ni imela realizacije. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo do konca leta vsa sredstva porabljena. 

19 IZOBRAŽEVANJE 292.508 €  

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 241.002 € 

19029001 Vrtci 241.002 € 

1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA 241.002 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Občina je dolžna na podlagi zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter 
prispevkom staršev, ki ga določi občina na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom o 
višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencije otroškega varstva so bile do polletja porabljene 
47%.  

Do 30.6.2019 so bile izplačane subvencije spodaj navedenim zavodom: 

 realizacija 

OŠ Žirovnica 216.019 

VVO Jesenice 2.815 

VVZ Radovljica 11.657 

Vrtec Bled 859 

Akademija Montessori 1.538 

Zavod Montessori 364 

Waldorfski vrtec Mavrica 1.638 

Župnijski zavod sv. J. Kerstnika 2.248 

OŠ Naklo 1.254 

Vrtec Urša Vrhnika 2.610 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane oz. malenkost nižja 

1902 INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so načrtovana sredstva za investicijsko dokumentacijo za dodatne prostore vrtca in dodatno 
igralnico. Z iskanjem prostorskih rešitev vrtca in pripravo dokumentacije se bo pričelo v drugi polovici 
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leta. Ureditev dodatne igralnice za dodatni oddelek 1. starostnega obdobja zaradi prostorskih omejitev v 

letošnjem letu ne bo izvedljiva. 

Ocena realizacije do konca leta 

Letna realizacija bo nižja od načrtovane, saj ne bo možno urediti dodatne igralnice v vrtcu. 

1903 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV 
VRTCA IN PLAČILI STARŠEV 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Postavka v prvi polovici leta nima realizacije, saj se popusti pri plačilu vrtca staršem priznajo za poletne 
mesece. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 24.360 € 

19039001 Osnovno šolstvo 17.810 € 

1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA 15.032 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na podlagi zakona je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega 
prostora, ki so vezani na uporabo šolskega prostora, sredstva za tekoče vzdrževanje prostora ter del 
sredstev za dodatni program.  

Na postavki so bila izplačana sredstva za sledeče namene: 
 stroški ogrevanja    7.381 EUR 

 obratovalni stroški  7.651 EUR 

Sredstva se zavodu nakazujejo na podlagi zahtevkov, ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni 
planirane. 

Ocena realizacije do konca leta 

Na letni ravni ne bo odstopanja realizacije od plana. 

1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na objektu šole (menjava talnih 

oblog v dveh učilnicah) ter nakup opreme (klime in pohištvo). Postavka v prvi polovici leta nima 
realizacije, ker se bodo dela izvajala med šolskimi počitnicami. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 

1921 OŠ P. STRAŽIŠARJA JESENICE IN OŠ A. JANŠE RADOVLJICA
 2.778 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Občina Žirovnica je OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice sofinancirala 13,02% materialnih stroškov, stroškov 
ogrevanja, tekočega vzdrževanja in sredstev za amortizacijo prostora, ki so jo po zakonu dolžne kriti 
občine, na območju katerih zavod izvaja svojo dejavnost. V prvi polovici leta so bila iz navedenega 
naslova realizirana sredstva v višini 2.113 EUR. Na postavki so realizirana še sredstva za kritje stroškov 
specialnega pedagoga in fizioterapevta OŠ Antona Janše Radovljica v višini 815 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Letna realizacija bo na ravni načrtovane. 
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19039002 Glasbeno šolstvo 6.550 € 

1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE 6.550 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Občina Žirovnica je sofinancirala 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja 
in sredstev za amortizacijo prostora, ki so jo po zakonu dolžne kriti občine, na območju katerih zavod 
izvaja svojo dejavnost. Prav tako postavka zajema 13,02% stroškov osebnih prejemkov delavcev ter 
sredstva za izobraževanje učiteljev, saj glasbena šola teh sredstev ne dobi s strani ministrstva. 

V prvi polovici leta so bila iz tega naslova realizirana sredstva za: 

 - povračilo stroškov dela v višini 4.237 EUR, 
 - povračilo materialnih stroškov prostora v višini 2.314 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Odstopanj realizacije od plana ne bo. 

1905 Drugi izobraževalni programi 0 € 

19059001 Izobraževanje odraslih 0 € 

1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA 
RADOVLJICA 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje dejavnosti Večgeneracijskega centra Gorenjske, ki 
deluje tudi na območju Občine Žirovnica. Dejavnost VGC za območje občine izvaja LU Jesenice. Prav tako 
so na postavki načrtovana sredstva za sofinanciranje PUM, katerega izvaja LU Radovljica. V prvi polovici 
leta postavka nima realizacije, sredstva pa bodo do konca leta zagotovo porabljena.   

Ocena realizacije do konca leta 

Odstopanja realizacije od plana ne bo. 

1906 Pomoči šolajočim 27.146 € 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 27.146 € 

1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 27.146 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja 
od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na poteh, ki so opredeljene kot nevarne. 
Navedene stroške je občina dolžna kriti na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja 
in so v prvi polovici tekočega leta znašali 23.695 EUR. Prav tako je občina dolžna kriti stroške prevoza za 
otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja, stroški teh refundacij so v 
prvi polovici leta znašali 3.451 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 

20 SOCIALNO VARSTVO 104.145 €  

2002 Varstvo otrok in družine 6.120 € 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 6.120 € 

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE 6.120 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V prvi polovici leta je bila izplačana pomoč ob rojstvu dojenčka 14 upravičencem, od tega jih je 11 prejelo 
po 350 EUR, 3 novorojenčkov pa 550 EUR. Prav tako so na postavki realizirana sredstva v višini 620 EUR 
za nakup sadik dreves, ki so bila podarjena novorojenčkom, ki so se rodili v preteklem letu. 

Ocena realizacije do konca leta 

Glede na polletno realizacijo ocenjujemo, da bo letna realizacija nižja od načrtovane. 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 98.025 € 

20049002 Socialno varstvo invalidov 56.280 € 

2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU 24.606 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

V skladu z zakonom o socialnem varstvu je občina zavezanka za kritje stroškov dela družinskega 
pomočnika, ki pripada osebam z motnjami v razvoju. Na postavki so realizirana izplačila povprečno štirim 
osebam mesečno, ki opravljajo te naloge. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki zadoščala za kritje vseh obveznosti iz tega naslova. 

2012 ZAVODSKO VARSTVO 31.674 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Občina financira nastanitev občanov v splošnih in posebnih zavodih v delu, ki ga niso sposobni ali dolžni 
kriti svojci oskrbovancev. Odločbe o plačilu celotne oziroma delne oskrbnine v zavodu na podlagi zakona 
o socialnem varstvu izda Center za socialno delo. 

Občina Žirovnica je zavezanka za doplačilo oskrbnine dvema oskrbovankama v posebnem zavodu Dom M. 
Langusa v Radovljici, poletno doplačilo je znašalo 9.774 EUR, dvema oskrbovancema v domu dr. F. 
Bergelja Jesenice v višini 4.100 EUR, oskrbovanki v Zavodu sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju v višini 
2.601 EUR, enemu oskrbovancu v socialno - varstvenem zavodu Dom na Karsu v višini 5.400 EUR, eni 
oskrbovanki v Domu dr. Janka Benedika v višini 2.851 EUR ter dvena oskrbovancema v Domu Taber v 
Cerkljah v višini 6.948 EUR.  

Ocena realizacije do konca leta 

Glede na trenutno stanje upravičencev, ocenjujemo, da bodo obveznosti iz tega naslova na ravni 
načrtovanih. 

20049003 Socialno varstvo starih 31.881 € 

2021 POMOČ NA DOMU 31.881 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Organiziranje službe pomoči na domu je v skladu z zakonom o socialnem varstvu obvezna javna služba, 
ki jo je občina dolžna zagotavljati. Izvajalec javne službe na območju Občine Žirovnica je Dom dr. 
Franceta Berglja, Jesenice. V občini je v tekočem letu povprečno 23 upravičencev do te vrste socialno 
varstvene storitve.  

Ekonomska cena ure storitve PND ob delavnikih znaša 19,71 EUR, od tega občina subvencionira 15,38 
EUR na opravljeno uro storitve, uporabnik pa plača 4,33 EUR na uro storitve, polletni stroški iz tega 
naslova so bili realizirani v višini 31.881 EUR.  

Ocena realizacije do konca leta 

Glede na polletno realizacijo ocenjujemo, da bo letna nekoliko nižja od načrtovane, ob predpostavki da se 
število uporabnikov oziroma mesečno število ur ne bo povišalo. 

2022 DOM STAROSTNIKOV 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Raziskovalni projekt: Hitra ocena potreb in storitev dolgotrajne oskrbe v Občini Žirovnica, je v izdelavi in 
bo zaključena v drugi polovici leta. 

Ocena realizacije do konca leta 

Realizacija bo na ravni načrtovane. 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 5.280 € 

2031 SOCIALNE POMOČI 1.785 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na podlagi pravilnika o izrednih socialnih pomočeh v občini Žirovnica so bile 5 upravičencem dodeljene 
enkratne denarne pomoči. Realizacija na postavki je bila v prvi polovici leta 1.785 EUR, sredstva so bila 
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porabljena za nakup hrane in plačilo električne energije, ter ostalih položnic. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bo letna realizacija na ravni načrtovane. 

2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN 3.495 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so bila realizirana sredstva za subvencijo stanarine šestim upravičencem. V prvi polovici leta 
je bilo iz tega naslova realiziranih 3.495 EUR sredstev. 

Ocena realizacije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za poplačilo vseh obveznosti iz tega naslova. 

2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Ker otroci letujejo v poletnih mesecih, bodo tudi finančne obveznosti iz tega naslova nastale v drugi 
polovici leta. 

Ocena realizacije do konca leta 

Višina realizacije bo odvisna od tega koliko otrok bo letovalo, po vsej verjetnosti bo realizacija nekoliko 
nižja od načrtovane. 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 3.323 € 

2035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK 3.323 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti komune za odvisnike ki je locirana v Bohinju, vse 
dejavnosti pa izvaja Društvo za delo z mladimi v stiski "Žarek". Dejavnost komune sofinancirajo vse 

občine Zgornje Gorenjske ter Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Za leto 2019 je prispevek 
občine Žirovnica za delovanje komune znašal 3.323 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Odstopanj realizacije od plana ni. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1.261 € 

2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS)500 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti OZ Rdečega križa Jesenice in Karitas Breznica. V prvi 
polovici leta so bila realizirana sredstva v višini 500 EUR za humanitarni projekt v okviru RK Jesenice, 
ostala sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta, ko bodo predloženi zahtevki za izplačilo 

sredstev.  

Ocena realizacije do konca leta 

Realizacija do konca proračunskega leta bo na ravni načrtovane. 

2042 VARNA HIŠA 761 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva v višini 1.827 EUR so namenjena sofinanciranju dejavnosti varne hiše na Gorenjskem in njene 
enote ter Materinskega doma, ki ravno tako deluje na območju Gorenjske. Dejavnost sofinancirajo vse 
Gorenjske občine v višini 20% stroškov delovanja, od tega je znašal delež občine Žirovnica 2,07%. Ostala 
sredstva (80%) zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  V prvi polovici leta so bila v ta 
namen izplačana sredstva v višini 761 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Letna realizacija bo na ravni načrtovane. 
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2043 INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Sredstva za humanitarne organizacije so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Razdelitev po 
posameznih društvih je bila sledeča: 
organizacija predmet Znesek  

(v EUR) 

Društvo psoriatikov, Podružnica 
Gorenjske 

Več za boljše življenje in premagovanje ovir bolnika z 
luskavico 

180 

Sonček Zgornje Gorenjske društvo za 
cerebralno paralizo 

Tako kot vsi drugi 380 

Društvo diabetikov Jesenice Program društva diabetikov Jesenice za leto 2019 400 

Koronarno društvo Gorenjske Vseživljenjska rehabilitacija srčno-žilnih bolnikov 180 

ŠENT- Slovensko združenje za duševno 
zdravje 

Dnevni center ŠENTRGOR Radovljica 120 

Društvo za rehabilitacijo in preventivo 
Krma 

Rehabilitacija po zdravljenju odvisnosti od alkohola 180 

AURIS medobčinsko društvo gluhih in 
naglušnih 

Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje 
socialne izključenosti gluhih in naglušnih 

210 

Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih Kranj 

Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri 
uporabi tehničnih pripomočkov 

220 

Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi 
glave "Vita" 

Pomoč in svetovanje ljudem s poškodbo glave 130 

skupaj  2.000 

Ocena realizacije do konca leta 

Letna realizacija bo na ravni načrtovane. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 17.222 €  

2201 Servisiranje javnega dolga 17.222 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
 17.222 € 

2201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA 17.222 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Na postavki so realizirana sredstva za plačilo obresti od kredita najetega za izgradnjo Dvorane pod 
Stolom v višini 7 EUR, stroški vodenja kredita v višini 73 EUR, odplačilo glavnice v višini 10.296 EUR in 
vračilo sredstev po 23. členu ZFO-1 v višini 6.846 EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Letna realizacija bo na ravni načrtovane. 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 5.000 €  

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 5.000 € 

23029001 Rezerva občine 5.000 € 

2301 PRORAČUNSKA REZERVA 5.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Obvezna rezerva je formirana v višini 5.000 EUR. V bilanci prihodkov in odhodkov je realizirana kot 
odhodek in je izkazana v skladu rezerv. 

Ocena realizacije do konca leta 

Odstopanj realizacije od plana ni. 
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2303 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov 

Splošna proračunska rezervacija je predvidena za financiranje nalog, ki jih ob sprejemanju proračuna ni 
bilo možno predvideti in nalog, katerih izvedba bi presegla planirano višino stroškov.  
V obdobju od pričetka veljavnosti 1. rebalansa proračuna (8.6.2019) do 30.6.2019, so bila iz postavke 
2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA opravljene naslednje prerazporeditve: 

 

Znesek PP opis (na) Utemeljitev (na) 

500,00 2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE 
(RDEČI KRIŽ IN KARITAS) 

Na postavki se zagotovijo sredstva v višini 500 EUR za prispevek k 
humanitarni akciji za nakup dvigala za občana občine Žirovnica 
("švicamo za Grega"), ki jo bo izvedel Rdeči križ Jesenice dne 
25.6.2019. 

500,00 0421 POKROVITELJSTVA Občina vsako leto za pokroviteljstva župana nameni sredstva v višini 
2.500 EUR, ki so praviloma tudi razdeljena. Pri pripravi proračuna za 
leto 2019 so bila pomotoma planirana za 500 EUR nižja sredstva kot 
običajno, za nemoteno izvajanje pokroviteljstev se na postavko 
prerazporedijo manjkajoča sredstva glede na preteklo leto. 

500,00 1861 DRUŠTVA IN DRUGE 
ORGANIZACIJE 

Občina vsako leto za delo društev v občini  nameni sredstva v višini 
5.000 EUR, ki so praviloma tudi v celoti rrazdeljena. Pri pripravi 
proračuna za leto 2019 so bila pomotoma planirana za 500 EUR 
nižja sredstva kot običajno, za nemoteno izvedbo razpisanih 
sredstev se na postavki zagotovijo manjkajoča sredstva v višini 500 
EUR. 

Ocena realizacije do konca leta 

Postavka služi zgolj prerazporejanju sredstev, zato nima realizacije. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1 . 08 9  €  

0603 Dejavnost občinske uprave  1.089 €  

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 1.089 € 

OB192-18-0018 MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 1.089 € 
Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva na tej postavki porabljena za plačilo obroka za mobilni telefon, 
en računalnik ter en več funkcijski tiskalnik, saj obstoječa zaradi dotrajanosti nista več služila svojemu 
namenu.  

OB192-18-0021 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE STAVBE 
 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvi polovici leta 2019 sredstev ni bilo porabljenih. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 8 . 71 3  €  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 8.713 €  

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.437 € 

OB192-18-0019 CIVILNA ZAŠČITA (NAKUP OPREME) 1.437 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva porabljena za nakup zajemalnih nosil za potrebe ekipe CZ za 
prvo pomoč. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 7.276 € 

OB192-18-0020 POŽARNO VARSTVO (NAKUP OPREME IN 
INVESTICIJE) 7.276 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvi polovici leta 2019 so bila načrtovana sredstva porabljena za obnovo oken, vrat in namestitev žaluzij 
v GD Zabreznica. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 0  €  

1104 Gozdarstvo 0 €  

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 0 € 

OB192-17-0002 PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI 
VALVAZORJU 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na postavki ni bilo porabljenih sredstev, saj račun za izdelavo projektne dokumentacije zapade v plačilo v 
drugo polovico leta, izvedba prestavitve spodnjega dela gozdne ceste prosti Valvazorju bo v drugi polovici 

leta, zato bodo dela verjetno plačana šele v naslednjem proračunskem letu. 

13 PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1 1 1 . 500  

€  

1302 Cestni promet in infrastruktura 111.500 €  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 103.770 € 

OB000-07-0002 PLOČNIK IN AP 2. FAZA 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Ker smo ocenili, da v letu 2019  projekt  ureditve regionalne ceste na Breznici ne bo izveden do take faze, 

da bi že v tem letu poplačali svoje sofinancerske stroške, so bila z rebalansom vsa sredstva s programa 
prerazporejena v naslednja leta.  

OB000-07-0010 OBVOZNICA VRBA 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Do polletja na postavki še ni bilo porabljenih sredstev. V prvi polovici leta sta bila že naročena projektna 
naloga in idejni projekt za spremembo križišča na R2 (krožišče) v okviru nadaljevanja postopkov za 
sprejetje OPPN. Do konca leta bo izvedeno še javno naročilo za projektiranje, v katerem bodo zajeti tudi 
PGD in PZI projekti za obvoznico, ki pa skoraj gotovo ne bodo poplačani že v tem letu, zato sredstva na 

programu za to leto verjetno v celoti ne bodo porabljena. 

OB192-14-0005 MOST V PIŠKOVICI 11.439 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 11.438,76 EUR za plačilo idejnega projekta.  

OB192-14-0006 REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG-
MOSTE 91.612 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

 V prvem polletju so bila porabljena vsa sredstva na programu za poplačilo končnih situacij izvajalca in 
nadzora po končani rekonstrukciji občinske ceste ob gradnji fekalne kanalizacije na Bregu. S tem se ta 
program zaključuje. 
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OB192-14-0007 PARKIRIŠČE RODINE 720 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 719,80 EUR za izdelavo geodetskih podlag za projektiranje 
novega parkirišča. 

OB192-18-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Do polletja na programu ni bilo porabljenih sredstev. Družba za avtoceste še ni pričela s sanacijo 
nadvozov nad AC, v 2. polletju bo izvedeno še javno naročilo za projektiranje, v katerem bo zajet tudi 
PGD in PZI projekt za ureditev nove ceste v Smokuču in odkupljena potrebna zemljišča za ureditev 
obstoječih cest. Glede na realizacijo do polletja ocenjujemo, da vsa sredstva do konca leta ne bodo 

porabljena. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 0 € 

OB192-16-0006 DALJINSKA KOLESARSKA POT 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Do polletja ni bilo porabljenih sredstev na programu, saj je izvedbo projektov prevzela država. Po vsej 
verjetnosti sredstva do konca leta v te namene ne bodo porabljena. 

13029004 Cestna razsvetljava 7.730 € 

OB000-07-0015 ***JAVNA RAZSVETLJAVA 7.730 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvem polletju so bila v okviru postavke   porabljena vsa sredstva  za poplačilo zadnje situacije izvedbe 
in nadzora pri dograditvi in obnovi svetilk JR ob gradnji kanalizacije v delu naselja Breg. S tem se ta 
program zaključuje. 

OB192-18-0008 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Do polletja na programu ni bilo porabljenih sredstev, vendar glede na izkazane potrebe ocenjujemo, da 

bodo do konca leta večinoma porabljena. 

14 GOSPODARSTVO 1 . 97 1  €  

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 

gostinstva 1.971 €  

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.971 € 

OB192-16-0004 ALPE ADRIA PARK 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt Alpe Adria park doživetij (z akronimom Alpe Adria park) prinaša strateški razvoj trajnostnega 

turizma na čezmejno območje Zahodnih Karavank. Glavni namen je aktiviranje naravnih potencialov in 
razvoj turističnih produktov, ki temeljijo na pohodništvu, kolesarjenju in zimskih aktivnostih. 
V projektu sodeluje 7 slovenskih in 5 avstrijskih partnerjev, vodilni partner je BSC Kranj. Skupna 

prijavljena vrednost je 2.746.900,89 evrov (od tega 85 % EU sredstev – Program sodelovanja Interreg V-
A Slovenija-Avstrija). 

Celotna vrednost projekta Alpe Adria park za območje Občine Žirovnica je bila ocenjena v višini 
140.378,05 EUR (tekoči in investicijski del). 
Vrednost realiziranih investicijskih vlaganj v okviru projekta je bila 109.527 EUR, od tega je bilo v letu 

2017 realizirano 35.466 EUR in v letu 2018 še 74.061 EUR. Projekt se v letu 2019 zaključuje. 
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OB192-18-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RP ZAVRŠNICA  
 837 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za manjša investicijska vlaganja in obnovo ter dokup opreme so na projektu v letu 2019 načrtovana 
sredstva v višini 30.600 EUR, nadaljnja leta pa po 17.200 EUR.  
V letu 2019 je bilo na projektu realizirano popravilo igrala v višini 837 EUR, do konca leta pa se bodo izvedla 
še izdelava nadstrešnice na piknik prostoru (15.000 EUR), dogradila postaja na trim stezi (6.000 EUR), 
prestavil EKO- otok (300 EUR) in zaščitil zabojnik za opremo (8.300 EUR). 

OB192-18-0006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE 
HIŠE 1.134 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen investicijskih vlaganj je zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti turizma in kulture v občini. 
Cilj projekta so nakup opreme in investicijsko - vzdrževalna dela. Na projektu so za ta namen načrtovana 
sredstva v višini 14.3000 EUR v letu 2019 (ureditev pisarne in arhiva 9.000 EUR, nakup opreme 800 EUR, 
trasiranje PKD 3.000 EUR, ureditev dveh knjižnic na prostem 1.500 EUR). V prvi polovici leta je bil 
realiziran nakup prenosnega računalnika v višini 1.134 EUR. Ostale nabave oz vlaganja bodo realizirane v 
drugi polovici leta. 

OB192-19-0002 TURISTIČNI CENTER VRBA 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt zajema sredstva za odkup stanovanjske hiše ob Prešernovi rojstni hiši v Vrbi, ki bi se kasneje 

namenila za potrebe turistične infrastrukture. 
Projekt je v izvajanju, nakup bo predvidoma realiziran v jesenskih mesecih. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 8 4 .7 87  €  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in 
nadzor 84.787 €  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 441 € 

OB192-18-0012 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER 
 441 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Do polletja je bilo porabljenih le slabih 5%  sredstev  na tem programu za zamenjavo poškodovanih 
pokrovov ali zabojnikov na EKO otokih.  Do konca leta  bo iz tega programa poplačana izvedba 
nadvišanja brežin deponije ter nabava dodatnih kontejnerjev za zbirni center, zato ocenjujemo, da bodo 
vsa sredstva do konca leta porabljena. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 84.346 € 

OB000-07-0029 KANALIZACIJA BREG 60.911 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

 V prvem polletju so bila porabljena vsa sredstva na programu za poplačilo končnih situacij izvajalca in 
nadzora po končani gradnji fekalne kanalizacije na Bregu. S tem se ta program zaključuje. 
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OB192-16-0001 ***INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE 
KANALIZACIJE 603 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Do polletja so bila na programu porabljena za poplačilo izvedbe odcepa za hišni priključek v Mostah. S 
tem se ta program zaključuje.  

OB192-18-0010 UREJANJE METEORNE KANALIZACIJE 20.433 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvem polletju  je bilo v okviru postavke meteorne kanalizacije porabljenih 82% predvidenih sredstev. 

Sredstva so bila porabljena  za izvedeno ureditev meteorne kanalizacije v starem delu Smokuča ob 
restavriranju pralnega korita v centru vasi. Do konca leta se bo uredilo še par ponikovalnic (poglobitev), 
zato predvidevamo, da bodo vsa sredstva na programu porabljena. 

OB192-18-0014 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE 
KANALIZACIJE 2.400 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvem polletju je bilo porabljenih cca 6 %  od vseh sredstev na programu in sicer za izdelavo  
manjkajočega odcepa za hišni priključek v Doslovčah. Do konca leta se bo iz tega programa poplačala še 
telemetrija za vsa črpališča v občini, sanacija površin starih skupinskih greznic ter novelacija projektov za 
kanalizacijo Smokuča. Predvidevamo, da bodo vsa sredstva porabljena. 

OB192-19-0003 KANALIZACIJA MOSTE 2. FAZA 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na tem programu je predvidena izgradnja sekundarnega, v manjši meri primarnega fekalnega 

kanalizacijskega omrežja v delu naselja Moste, ki obsega aglomeracijo Moste in leži v pretežnem delu na 
desnem bregu Završnice.  Skupna dolžina fekalnih kanalov v 2. fazi izgradnje pa znaša 575 m. Projekti  
so že idelani, prav tako je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Do polletja na programu ni bilo porabljenih 
sredstev, ker je gradnja predvidena v drugi polovici leta, po izvedbi javnega naročila za izvajalca del. Do 
zaključka leta pa naj bi bila sredstva v celoti izkoriščena. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
 7 8 .1 29  €  

1603 Komunalna dejavnost 71.655 €  

16039001 Oskrba z vodo 71.313 € 

OB192-09-0001 ***VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE 44.620 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

 V prvem polletju so bila porabljena vsa sredstva na programu za poplačilo končnih situacij izvajalca in 
nadzora po končani obnovi vodovoda ob gradnji fekalne kanalizacije na Bregu. S tem se ta program 
zaključuje. 

OB192-18-0013 UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA 26.693 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvem polletju sta bila iz programa poplačana elaborat in izvedba za nujna sanacijska dela ob defektu 
odseka vodovoda v Mostah. Do konca leta bosta izvedeni še ena do dve manjši investiciji na vodovodnem 
omrežju po programu JEKO d.o.o. (npr. ograja okoli zajetja Završnica 3, ipd.), zato pričakujemo, da bodo 
vsa sredstva na programu porabljena. 
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 342 € 

OB192-18-0009 UREJANJE POKOPALIŠČ 342 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru programa  do polletja ni bilo porabljenih veliko sredstev. Nameščena so bila nova stojala v drugi 
mrliški vežici, ostala investicija bo predvidoma dokončana do konca leta in sredstva porabljena. 

16039003 Objekti za rekreacijo 0 € 

OB192-18-0016 UREJANJE OTROŠKIH IGRIŠČ 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na postavki ni bilo porabljenih sredstev, saj bo ureditev novega igrišča v Smokuču (igrala, urbana oprema 
in varovalna ograja) izvedena v drugi polovici leta. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 €  

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 € 

OB192-18-0011 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Iz programa do konca junija ni bilo porabljenih sredstev, saj ni bilo investicijskih del na stanovanjskem 
fondu. Ker se je še vsako leto izkazala potreba po manjših investicijskih vzdrževanjih stanovanj, 
predvidevamo, da bodo tudi letos sredstva do konca leta porabljena. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči 
(javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 6.474 €  

16069002 Nakup zemljišč 6.474 € 

OB192-18-0017 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 6.474 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvi polovici leta so bila sredstva na postavki porabljena za nakup zemljišč s parc. št. 519/1 (del), k.o. 
Zabreznica in 179/1 (del), k.o. Žirovnica. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 0  €  

1702 Primarno zdravstvo 0 €  

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0 € 

OB192-19-0001 NAKUP VOZIL ZD JESENICE 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Ministrstvo za zdravje je objavilo "Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019", na katerega pa se lahko prijavijo le občine, ne pa izvajalci 
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Glede na navedeno je Občina Žirovnica za potrebe OZG Kranj 
kandidirala na omenjenem razpisu ter s strani Ministrstva za zdravje prejela sklep o dodelitvi sredstev v 

višini 44.067 EUR za nakup nujnega reševalnega vozila za potrebe ZD Jesenice. Preostala sredstva v višini  
o upravičenosti sofinanciranja nakupa vozila urgentnega zdravnika v višini 95.218 EUR pa bo zagotovil 
OZG, tako da je nabava z vidika proračuna nevtralna. Po izvedbi nakupa bo rešilec dan v upravljanje ZD 
Jesenice. 

Projekt je v izvajanju in bo zaključen v jesenskih mesecih. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 2 8 .4 71  €  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  25.182 €  

18029001 Nepremična kulturna dediščina 25.182 € 

OB192-18-0005 VARSTVO DEDIŠČINE 25.182 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen porabe sredstev je sofinanciranje eventuelnih obnov spomenikov lokalnega pomena oziroma enot 
kulturne dediščine na območju občine. Cilj projekta je ohranjanje kulturne dediščine lokalnega pomena. 
Letno je za to namenjeno 5.000 EUR, razen leta 2019, ko je načrtovano 3.000 EUR za ta namen. 
Na projektu so v letu 2019 realizirana sredstva za obnovo perišča v Smokuču v višini 25.182 EUR. 
 

1803 Programi v kulturi 0 €  

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 0 € 

OB192-18-0015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KNJIŽNICE M. ČOPA
 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen projekta je zagotavljanje pogojev za izvajanje knjižničarske dejavnosti na območju občine. Cilj 
projekta je nakup opreme za potrebe krajevne knjižnice M. Čopa v Žirovnici. Na projektu so načrtovane 
aktivnosti iz Projektne naloge za projekt: Investicije za obdobje 2019-2023 v Knjižnici Matije Čopa v 
Žirovnici, ki jo je pripravila Občinska knjižnica Jesenice. 
V letu 2019 bodo sanirana vhodna vrata v knjižnico, ocena posegov je 2.500 EUR, le-ti bodo realizirani v 
drugi polovici leta. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti  3.289 €  

18059001 Programi športa 3.289 € 

OB000-07-0025 VEČNAMENSKA DVORANA 1.150 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na projektu so načrtovani stroški sanacije strehe na Dvorani pod Stolom, vrednost ocenjenih del po 
projektantskem predračunu znaša 374.704 EUR, stroški nadzora in ostali stroški dokumentacije pa 17.368 

EUR. V letošnjem letu so bili realizirani zgolj stroški strokovnega nadzora in stroški krovskih del na strehi 
v okviru ogleda stanja strehe s strani sodnega izvedenca. 

Sanacija bo izvedena v kolikor bomo dobili sredstva iz naslova odškodnine zaradi napak pri projektiranju 

in izgradnji strehe na dvorani. Odškodnina je predmet sodnega spora, ki ga je občina sprožila proti 
projektantu, izvajalcu, nadzorniku in revidentu projekta.  Glede na dolgotrajnost sodnih postopkov je 

velika verjetnost, da se bo sanacija premaknila v naslednje leto, ni pa nujno. 

OB192-17-0001 ŠPORTNI PARK GLENCA 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na postavki so načrtovana sredstva za pripravo projektne dokumentacije za legalizacijo objektov v Glenci 
(PZR) oziroma morebitna manjša nujna vlaganja v športni park. 
Projekt je v izvajanju. 
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OB192-18-0001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DVORANE POD 
STOLOM 2.139 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za manjša investicijska dela in nakup opreme za potrebe obratovanja večnamenske dvorane je v letu 
2019 namenjeno 9.100 EUR (ozvočenje, projektor, platno, oprimki, ježki na blazinah), v naslednjih letih 
pa po 2.000 EUR letno. V prvi polovici leta je bil realiziran nakup oprimkov za plezalno steno v višini 
2.139 EUR, ostali investicijski transferi bodo realizirani v drugi polovici leta. 

19 IZOBRAŽEVANJE 0  €  

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  0 €  

19029001 Vrtci 0 € 

OB192-18-0003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA PRI OŠ 
ŽIROVNICA 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na postavki je v letu 2019 načrtovan investicijski transfer za nakup opreme za eno dodatno igralnico 
vrtca. Ker ni prostorskih pogojev za ureditev še enega dodatnega oddelka vrtca, sredstva na projektu v 
letošnjem letu po vsej verjetnosti ne bodo realizirana. 

OB192-18-0022 DOGRADITEV VRTCA PRI OŠ ŽIROVNICA 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Cilj projekta je zagotoviti dodatne in ustrezne prostore vrtca za programe prvega starostnega obdobja. 

Vključenost otrok v vrtec v prvem starostnem, obdobju (do 3 let) je v Občini Žirovnica 51,7%, povprečje 
Slovenije pa je 63,5% vključenost. V oddelke drugega starostnega obdobja je v Žirovnici vključenih 
92,9% otrok, slovensko povprečje pa je 91% (vir: SURS, podatki so za šolsko leto 2017/2018).  

V ta namen je bila že izdelana prostorska presoja prostorov in potreb šole in vrtca. 
Za leto 2019 se načrtuje izdelava idejnih rešitev za zagotovitev ustreznih prostorov vrtca in nato izdelava 
projektne dokumentacije, s čimer se bo pričelo v drugi polovici leta. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  0 €  

19039001 Osnovno šolstvo 0 € 

OB192-18-0004 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ ŽIROVNICA 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen investicijskih vlaganj je zagotavljanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Cilj 
projekta so nakup opreme in investicijsko - vzdrževalna dela, za kar je na projektu v letu 2019 
namenjeno 17.600 EUR, v letu 2020 pa bo potrebno zagotoviti sredstva v višini 55.000 EUR za sanacijo 
kuhinje, v letu 2021 bodo nato vlaganja nekoliko nižja 5.000 EUR, nato pa še po 17.600 EUR letno za 
nujna vzdrževalna dela oz nakup opreme v skladu z Načrtom investicijskega vzdrževanj OŠ Žirovnica 
2019-2023.  

V letu 2019 so na projektu načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na objektu šole 
(menjava talnih oblog v dveh učilnicah) ter nakup opreme (klime in pohištvo). Sredstva na projektu bodo 
realizirana do konca leta, ker se bodo dela izvajala med šolskimi počitnicami. 


